
BOLSONARO QUER PRIVATIZAR O SUS
Em plena pandemia, o governo Bolsonaro 
publicou um decreto que previa a entrega 
da atenção primária de saúde do SUS 

(mais de 40 mil Unidades Básicas de 
Saúde) para empresas privadas. 
O governo agiu em silêncio para ver se 

colava, mas houve grande reação da 
oposição e de muitos setores da sociedade 
e o governo voltou atrás. Mas certamente 

Bolsonaro não desistiu de destruir o SUS 
e seguirá com as tentativas de privatizar a 
saúde. Pág. 4

A negação da vacina contra a Covid-19, 
difundida por Bolsonaro, é uma verdadeira 
afi rmação da morte. Pág. 4

Os serviços públicos e os servidores são 
importantes para a população. Diga não 
reforma administrativa. Pág. 5

Saiba qual é a importância do plebiscito no 
Chile, que decidiu substituir a Constituição da 
Era Pinochet. Pág. 6

Apesar das críticas de Bolsonaro contra 
produtos chineses, vem crescendo a presença 
da China no Brasil. Pág. 6

 Leia nesta edição

FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

O governador do DF, Ibaneis Rocha, 
está cada vez mais alucinado 
por privatizar tudo, apesar de ter 
prometido em campanha que jamais 
privatizaria empresas públicas. 
Depois da CEB, agora o alvo são 
a DTVM e a Corretora de Seguros 
BRB, subsidiárias do BRB. Pág. 8

BRB corre risco de 
privatização 
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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

Se hackers conseguiram invadir todo o sistema do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e criptografaram o 
conteúdo, será que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é 
seguro? E as urnas eletrônicas?

Cá entre nós... Pergunta que não quer calar

A
té o ano de 2014 o Brasil viveu 
pouco mais de dez anos de 
empolgação do povo, com me-
lhores condições para milhões 

de brasileiros que não tinham chance 
alguma de conquistar um emprego e 
uma chance para estudar. Ainda falta 
muito para que o povo conquistasse de 
fato um país de bem-estar social, mas 
os avanços eram palpáveis, inclusive aos 
olhos do mundo. 

Mas a partir de 2015 as coisas começa-
ram a piorar porque o país foi sabotado 
pela Lava Jato em parceria com o Judi-

ciário, parlamentares e a grande mídia. 
Veio então o golpe.

Afundaram a economia, quebraram em-
presas brasileiras e cassaram o mandato 
de Dilma sem que ela tenha cometido 
crime. Deram um jeito de condenar Lula 
sem provas para tirá-lo do cenário polí-
tico-eleitoral e abriram espaço para Jair 
Bolsonaro levar a eleição e acelerar o Bra-
sil rumo ao caos. 

A Petrobras está sendo dizimada e ou-
tras estatais estão prestes a ser entregues 
também, sobretudo os bancos públicos. 

E o que é pior: Bolsonaro já chegou até a 
ensaiar a privatização do SUS, mas voltou 
atrás momentaneamente porque houve 
grande reação. O presidente também faz 
propaganda pela negação da vacina con-
tra Covid-19 – doença que já matou mais 
de 162 mil brasileiro – e tenta desqualifi -
car os serviços públicos de modo geral. 

Esta situação mostra que realmente o 
caos está cada vez mais próximo. Desem-
prego, violência, aumento da pobreza, 
alimentos mais caros... Mas, e depois? O 
país tem saída? Será que após o caos vem 
a calmaria ou vem ainda mais caos? 

Quando houve manifestação a favor do golpe para 
derrubar a presidente Dilma, 
No dia 15 de março de 2015, quando começaram as 
manifestações golpistas que acabaram derrubando a 
presidente Dilma Rousseff  em agosto de 2016, havia 
cartazes do tipo: ‘Dilma, devolva meu dólar a R$ 1,99’. A 
cotação do dólar na época era de R$ 3,22. 
No dia 5 de março deste ano, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afi rmou: “se eu fi zer muita besteira dólar 
pode ir a R$ 5. E agora, com o dólar superior a R$ 5,50 e 
os preços dos alimentos disparando, o que os golpistas 
têm a dizer? 

Recordar é viver...

editorial
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Fiscalizar eleição é direito do cidadão

Mestre do desastre, Bolsonaro será o grande derrotado nas eleições de 2020

brasil

No próximo dia 15 de 
novembro, na maior 
eleição já realizada 
no Brasil,  147,9 mi-

lhões de eleitores votarão em 1° 
turno nos 542 mil candidatos, de 
33 partidos, que disputarão os 
cargos de prefeito, vice-prefeito e 
vereadores em  5.569 municípios 
do país  - ficando de fora das elei-
ções apenas Brasília, Fernando 
de Noronha e os brasileiros que 
estiverem no exterior.  Dia 29 de 
novembro, em 2° turno, serão 
eleitos os prefeitos e seus vices.

Embora a Justiça Eleitoral 
garanta que as urnas eletrônicas 
– no total serão usadas 473 mil 
no pleito – são 100% seguras, 
a comunidade de informática 
do mundo inteiro (e do Brasil) 
dizem o contrário: máquinas 
de votar que não imprimem o 
voto, obsoletas, são 100% in-
seguras por não permitem a 
recontagem, sendo também 
vulneráveis a fraudes de “agen-
tes internos”, pessoas que tem 
acesso físico às máquinas, antes 
e durante a eleição.

Quanto aos softwares den-
tro da máquina, nada a fazer. 
É impossível conferir se estão 
corretos ou não por conta das 
dificuldades criadas pela própria 
Justiça Eleitoral.

Mas no dia da eleição é possí-
vel fiscalizar a votação na secção 
– porque mesários desonestos 
votam pelo eleitor, ainda mais 
nesta eleição em que a biome-
tria, um sistema de segurança, 
não vai ser usada, permitindo 
a mais simples das fraudes: um 
eleitor votar pelo outro.

Também é fundamental que o 
fiscal de partido recolha, no final 
do dia, na secção eleitoral, o bo-
letim de urna, desde que, cedo, 
ele solicite formalmente por 
ofício ao juiz – que é obrigado a 
cedê-lo. 

Os fiscais de partido pos-
suem direitos estabelecidos 
por leis e resoluções do TSE e é 
fundamental que os conheçam 
porque no dia da eleição, na 
prática, vão atuar no ambien-
te em que os fiscalizados é que 
mandam. Por isto é regra de 

ouro respeitar todos os agentes 
públicos tratando-os com a de-
ferência devida, jamais levan-
tando a voz para eles, mesmo 
quando desconfiar da honesti-
dade deles, mas sendo firme e 
corajoso. Por isto é fundamen-
tal um mínimo de treinamento 
e conhecimento da legislação 
para que possam fiscalizar com 
tranquilidade o pleito, exercen-
do seus direitos e denunciando 
as autoridades aos juízes e mes-
mo policiais, quando constatar 
alguma irregularidade.

Com a taxa de desemprego 
atingindo níveis estratosféri-
cos e que pode chegar a 18,5% 
no ano que vem; descaso total 
com a saúde, onde a Covid-19 
já bateu a casa dos 160 mil 
mortos; inflação que penaliza 
os mais pobres e sem propostas 
que apontem para uma saída 
segura para a crise econômica, 
o (anti) presidente Jair Bolso-
naro assiste ao derretimento 
das candidaturas a prefeito 
mais identificadas com ele, 
principalmente nas capitais e 
nas grandes cidades.

Dois típicos exemplos da 
perda de votos pela sua iden-
tificação com o bolsonarismo 
são as candidaturas a prefei-
to do Rio de Janeiro e de São 
Paulo. Tanto Marcelo Crivella 

quanto Celso Russomano estão 
se desintegrando na disputa 
eleitoral. Crivella já está prati-
camente fora do segundo tur-
no e na capital paulista, Russo-
mano caiu 7 pontos da última 
pesquisa. Ambos se agarram a 
Bolsonaro como dois náufra-
gos em um pedaço de navio em 
alto mar. Tudo indica que mor-
rerão afogados. Assim como os 
bolsonaristas escancarados ou 
camuflados de capitais como 
Recife, Belo Horizonte, entre 
outras.

Há poucos dias da eleição 
municipal, ao contrário da atí-
pica eleição de 2018, quando 
o “Efeito Whatsapp” levou fi-
guras inimagináveis e até gro-
tescas ao Palácio do Planalto, 
governos estaduais, Senado e 

à Câmara Federal, desta vez os 
bolsonaristas mais convictos 
embarcaram em uma canoa 
furada. A única mensagem que 
parece ser eficaz neste momen-
to poderá será um “Fora, candi-
dato de Bolsonaro!”

Como bem disse o sociólo-
go Marcos Coimbra, da Vox 
Populi, em entrevista recente 
ao Brasil 247: “Trinta por cento 
querem, outros 70% dos eleitores 
não. Como que se ganha eleições 
se 70% não votam em você?”

Grande derrotado nas elei-
ções de 2020, resta ao líder da 
extrema direita brasileira con-
tinuar a tentar implementar 
crueldades absurdas como a 
privatização do SUS e a dispa-
rar comentários homofóbicos 
para fazer rir seus seguidores.

Na quinta-feira (5/11), em via-
gem ao Nordeste, Bolsonaro errou 
a localização de municípios. Ele 
afirmou que Paulo Afonso ficava 
em Alagoas, mas a cidade fica na 
Bahia. Ele também disse que Pira-
nhas ficava em Sergipe, mas trata-
-se de um município alagoano. Por 
isso virou piada nas redes sociais. 

A postagem do presidente no 

Facebook, mostrando seu desco-
nhecimento em relação à região, 
só foi corrigida cerca de uma 
hora após a publicação, tempo 
suficiente para que fosse bastante 
compartilhada e criticada.  “Fui 
dormir sendo baiano e acordei 
alagoano”, escreveu no Twitter um 
morador de Paulo Afonso, zom-
bando de Bolsonaro.

Osvaldo Maneschy

Geraldo Magela

Bolsonaristas natos ou disfarçados patinam na disputa pelas prefeituras das capitais e de grandes cidades pelo Brasil afora.

Presidente vira piada por não conhecer o Nordeste 
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Mais uma vez Jair Bolsonaro 
se coloca contra a vida das pes-
soas na pandemia do Covid-19 
ao rejeitar a compra de vacinas 
chinesas fi nalizadas no Instituto 
Butantã de São Paulo. Manifes-
ta-se também contra a obrigato-
riedade de se vacinar. 

O Brasil registrou, no dia de 
fi nados, 160.272 mortes pelo 
vírus e a infecção pode recru-
descer. A raiva de Bolsonaro 
vai contra a ciência, expres-
sando também interesses po-
lítico-eleitoreiros contra o go-
vernador de São Paulo e contra 
produtos chineses. 

Para obter apoio de um gru-

po de fanáticos à sua reeleição 
em 2022, forja dois adversá-
rios: João Dória e a China. O 
desprezo pela ciência contraria 
a comprovação de que as vaci-
nas têm protegido a população 
contra várias epidemias como a 
do sarampo, da varíola, da po-
liomielite, dentre outras. Para o 
Covid-19 ainda não existe cura.  

Para impor sua vontade e 
seus interesses, o presidente, 
de forma autoritária, desauto-
rizou declarações dos generais 
que comandam o Ministério da 
Saúde e a Vice-Presidência da 
República favoráveis à compra 
da vacina chinesa. Bolsonaro 

se tornou ridículo ao dizer que 
“a caneta Bic é dele”, querendo 
mostrar poder absoluto. 

Para continuar com sua sub-
missão aos Estados Unidos, 
vai contra um produto chinês, 
pois norte-americanos e chine-
ses estão em guerra comercial 
e fi nanceira. Vacinas são feitas 
com um protocolo rigoroso e 
testadas cientifi camente. Bol-
sonaro está colocando em risco 
a vida e a saúde da população 
e esconde a informação correta 
sobre a vacina. Proteger-se do 
vírus está associado a proteger-
-se das mentiras e ideologias de 
Bolsonaro. 

brasil

Em 27 de outubro, na 
surdina, em plena pan-
demia, o presidente Jair 
Bolsonaro e seu minis-

tro da Economia, Paulo Gue-
des, publicaram um decreto (nº 
10.530) com o objetivo de plane-
jar a entrega da área de atenção 
primária de saúde às empresas 
privadas. A atenção primária é 
o mais extenso componente do 
SUS, constituído por mais de 40 
mil Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), que trabalham em con-
junto com as Equipes de Saúde 
da Família em todo o território 
nacional. 

Não foi o primeiro ato para 
enfraquecer a atenção primária 
do SUS. No ano passado, muda-
ram os critérios de seu fi nancia-
mento (municípios vão receber 

menos recursos), reduziram as 
ações que deveriam ser oferta-
das à população e criaram uma 
Agência privada para gerenciar 
a área. Depois de uma grande 
reação da sociedade, inclusive 
dos secretários de saúde dos 
estados e dos municípios, o De-
creto 10.530 foi revogado. 

Falsos como sempre, Bolso-
naro e Guedes declararam que 
jamais pensaram em privatizar 
o SUS. Mas, se o decreto previa 
a construção ou reforma de uni-
dades de saúde feitas por em-
presas privadas, elas não seriam 
donas dos prédios e das suas 
instalações? E sua gestão, que 
seria feita também pelas empre-
sas, não seguiria os interesses 
dos donos? Tentando ameni-
zar, Guedes disse que o governo 

daria um voucher (espécie de 
cheque com valor fi xo) e que a 
população não iria pagar pelas 
consultas. Mas a atenção primá-
ria faz muitas coisas mais, além 
de consultas. 

O pior: o decreto foi publi-
cado sem consultar nenhum 
dirigente do SUS (Ministério 
da Saúde, Secretarias Estaduais 
e Municipais e Distrital de Saú-
de), contrariando toda a legis-
lação que fundamenta o SUS. 
Bolsonaro disse que o decreto 
foi mal interpretado, devido 
a notícias falsas (fake news) e 
avisou que vai publicar outro 
com objetivos semelhantes. 
Eles já mostraram, com outras 
medidas, que querem quebrar 
as pernas do SUS. Não pode-
mos deixar.

O ministro Luiz Edson Fa-
chin, do Supremo Tribunal Fe-
deral, negou pedido do ex-pre-
sidente Lula para ter acesso aos 
documentos enviados pela Pe-
trobras ao Departamento de Jus-

tiça dos Estados Unidos que ser-
viram para fechar acordo numa 
ação coletiva. 

Esses documentos poderiam 
provar a inocência do ex-presi-
dente em relação às acusações da 

Lava Jato. Isso porque, embora a 
Petrobras seja assistente da acu-
sação no Brasil, nos EUA a em-
presa assumiu a culpa pelas frau-
des cometidas por seus diretores 
e jamais citou o nome de Lula. 

Bolsonaro e Guedes querem desmantelar o SUS

Negação da vacina contra Covid-19 é afi rmação da morte

Fachin impede Lula de ter acesso
a documentos que provariam sua inocência

Geraldo Lucchese

Vicente Faleiros

Outdoor da Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares, em Petrolina (PE)
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“Eu sinto como se as pessoas empurrassem o mundo 
pro abismo, como se elas não fossem cair também.”

Zélia Duncan

O Presidente da As-
sociação dos Enge-
nheiros da Petrobrás 
(AEPET), engenhei-

ro Felipe Coutinho, o desco-
bridor do pré-sal, geólogo Gui-
lherme Estrella, o articulista de 
vários sites e jornais, economis-
ta Claudio da Costa Oliveira, e 
muitos outros profi ssionais que 
conhecem muito da indústria 
de petróleo e ainda sobre a ação 
da banca no Brasil, vem de-

nunciando, desde os governos 
petistas, a transformação da 
Petrobrás, de uma grande em-
presa com tecnologia de ponta 
em petróleo para uma simples 
distribuidora de benesses fi -
nanceiras e patrimoniais para 
as fi nanças internacionais.

O ápice vem com o Co-
municado de 27/19/2020 do 
Conselho de Administração 
da Companhia: “A companhia 
poderá propor o pagamen-

to de dividendo compatível 
com a geração de caixa, mes-
mo em exercício em que não 
for apurado lucro contábil” e 
mais “dividendos extraordiná-
rios, superando o dividendo 
mínimo legal obrigatório ou o 
valor apurado a partir da fór-
mula (remuneração = 60% x 
(Fluxo de Caixa Operacional 
– CAPEX) quando seu endivi-
damento bruto estiver inferior 
a US$ 60 bilhões, mesmo na 

hipótese de não verifi cação de 
lucro contábil”.

A quem se destinam estes 
dividendos? Ora o Governo 
Federal detém 28% e o BN-
DESPar 8% do capital. Inves-
tidores estrangeiros 45%. Os 
19% restantes estão distribuí-
dos por pequenos investidores 
e especuladores do mercado 
bursátil. Passada uma semana 
deste Comunicado, a ação da 
Petrobrás estava em queda, já 

tendo recuado 5%. Desmorali-
zação para esta gestão venal ou 
incompetente, para quem os 
colocou lá, e sobrando para o 
Brasil e sua maior empresa.

Objetivando pagar divi-
dendos sobre prejuízo, estão 
anunciadas as vendas da Refi -
naria de Mataripe, na Bahia, a 
primeira construída no Brasil, 
e a de Manaus, a única na re-
gião amazônica. Incrível, po-
rém verdadeiro.

Durante a pandemia servi-
dores e serviços públicos têm se 
revelado essenciais para que o 
País atravesse a maior crise sa-
nitária, econômica e social dos 
últimos cem anos. Com desta-
que para o SUS (Sistema Único 
de Saúde), milhares de servido-
res estão arriscando suas vidas 
para atender as demandas ur-
gentes da população enquanto 

enfrenta ataques a direitos e à 
própria estrutura que garante o 
modelo de Estado de bem estar 
social previsto pela Constitui-
ção de 88. 

Para avançar com seu projeto 
de desmonte desse modelo de 
Estado, o governo Bolsonaro-
-Guedes investe em uma potente 
guerra de narrativa para tentar 
convencer a população de que os 

serviços públicos são inefi cientes 
e servidores acumulam "privilé-
gios" demais. Mas a realidade é 
que em 30 anos, o Brasil perdeu 
cerca de 100 mil servidores, en-
quanto no mesmo período a 
população aumentou em aproxi-
madamente 47 milhões.

Essa falsa narrativa, dentre 
muitas outras,  que busca ga-
nhar a opinião pública em favor 

da aprovação da PEC 32/20, da 
reforma Administrativa, pre-
cisa ser desmontada, sob pena 
de que os brasileiros que estão 
sendo convencidos diariamen-
te por essas inverdades descu-
bram tarde demais que serviços 
públicos e servidores não são 
importantes apenas durante a 
pandemia, mas o tempo todo. 

Ao longo de nossas vidas, 

todos vamos utilizar em algum 
momento serviços públicos. 
Mesmo aqueles que pagam por 
educação, saúde e previdência 
privada e pensam que a privati-
zação é a saída para os proble-
mas da administração pública. 
Mais do que depender de ser-
viços públicos, temos direito a 
eles e devemos exigir que o Es-
tado assegure esse direito. 

Petrobrás paga dividendos mesmo sem ter lucro

Serviços públicos e servidores são importantes o tempo todo

6 de novembro de 2020

Pedro Pinho

Engana-se quem pensa que a 
proposta de reforma Administrativa 
do governo busca mais efi ciência e 
o aperfeiçoamento do modelo de 
Estado, ou mesmo a melhoria da 
qualidade dos serviços públicos. Essa é 
uma reforma que persegue servidores, 
destrói direitos e acaba com a proteção 
constitucional de cada um de nós, 
além de acentuar a possibilidade 
de um governo que apadrinha, se 
benefi cia politicamente do Estado e 
promove perseguições ideológicas. 

A jornada para combater os diversos 
ataques do governo Bolsonaro 
continua e precisa cada vez mais da 
ampliação e força dos mais de 11 
milhões de servidores do Brasil. O 

debate com a sociedade para ampliar 
essa resistência contra o desmonte 
dos serviços públicos é outro ponto 
essencial dessa caminhada. 

O ataque que os servidores e 
empregados públicos vêm sofrendo 
nos últimos anos é fomentado 
justamente por aqueles que se 
benefi ciam com privatizações: 
grandes empresários, banqueiros 
e políticos ultraneoliberais. A culpa 
da crise econômica não é do serviço 
público. Não podemos permitir que 
esse projeto de desmonte do Estado 
siga e deixe milhões de brasileiros e 
brasileiras desamparados. Por isso, 
dizemos não à reforma Administrativa 
e sim ao futuro do Brasil. 

Serviços públicos são essenciais e sem 
servidores não há serviços públicos 
na educação, saúde, infraestrutura, 
ciência e tecnologia, meio ambiente, 
na comida que chega a nossa mesa, na 
água, energia elétrica, gás de cozinha, 
segurança, fi scalização etc. 

A falácia de que há excesso de 
servidores no Brasil e que eles ganham 
muito é a base das inverdades 
reafi rmadas dia após dia e reforçada 
por estudos que distorcem dados 
para dar o ar de credibilidade que o 
governo precisa para destruir os direitos 
constitucionais do povo brasileiro. 

O Brasil tem muito menos servidores 
do que a média da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). O número de 
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Pedro Armengol, diretor da Condsef e da CUT

Pandemia acentuou a função essencial de políticas públicas na vida dos brasileiros,
mas papel do Estado de bem estar social é ainda mais abrangente e deve ser defendido 

servidores públicos representa 12,5% 
do total de trabalhadores no país, contra 
21,2% da média dos países da OCDE. 
Em relação à proporção da população, 
os servidores públicos somam 5,6%, 
também abaixo da OCDE (9,6%). 

Pesquisa do Dieese também derruba 
a afi rmação de que as remunerações 
no setor público são altas. Tirando 
exceções que se concentram 
principalmente em carreiras como 
a de magistrados e parlamentares, 
93% do funcionalismo brasileiro 
que está no Executivo têm média 
salarial de R$ 4,2 mil. Acontece que 

a reforma Administrativa, enviada 
ao Congresso no dia 3 de setembro, 
poupa parlamentares, juízes, 
desembargadores, ministros de 
tribunais superiores, promotores e 
procuradores — categorias com maior 
remuneração e benefícios. 

Ao contrário do que afi rma o governo, 
a PEC 32/20 afetará também os atuais 
servidores públicos e os empregados 
das estatais. Exemplo disso é a 
demissão por mau desempenho, que já 
é estabelecida pela Constituição, mas 
ainda sem regulamentação por
 lei complementar. 
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A realização do plebisci-
to do dia 25 de outu-
bro de 2020 é mais um 
resultado de cerca de 

trinta anos de mobilizações da 
sociedade civil chilena. Houve 
diferentes formas de luta (plebis-
citos nacionais tanto o de 1988 
(NO a permanência de Pinochet 
no Governo); como o de 1989 
(exigindo Reformas na Cons-
tituição). Houve o movimento 
dos Pinguins em 2006, quando 
secundaristas, ocupando escolas 
reivindicam gratuidade no en-
sino, e levam o Governo a fazer 
uma reforma educacional. Outra 
forma de luta foram os inúmeros 
“plebiscitos comunales” deno-
minados “Diálogos Cidadãos”, 
auto- convocados, sem patrocí-
nio das autoridades ofi ciais. No 
seio destas ações nasce a Coor-
denação contra as AFPs (empre-
sas privadas que administram os 
fundos de pensão). 

A mais prolongada e aguerrida 
das manifestações foi o “estalido 
social” de 14/10/2019 que chega 
até o plebiscito de 2020. Em to-
dos estes momentos a cidadania 

resistiu contra o modelo liberal 
de modernização da socieda-
de, plasmada na Constituição 
de 1980 que abriu o mercado ao 
capital internacional e privatizou 

os serviços públicos. E exigiu do 
Governo mudanças no modelo.

Os 78% dos votantes no ulti-
mo plebiscito foi quem obrigou o 
Governo a convocar o Plebiscito, 
para elaborar uma nova Consti-
tuição, mais democrática, mais 
participativa. Conseguem que 
seja formada a assembleia cons-
tituinte composta por membros 
dos movimentos sociais. Con-
seguem que seja de composição 
paritária (50 % de Homens e 50 
% de mulheres), e que partici-
pem como membros efetivos os 
representantes dos povos ori-
ginários a fi m de que Chile seja 
uma Nação mestiça de fato.

Assim, a própria realização 
do Plebiscito já foi uma impor-
tante vitória. 

A luta continua não só no 
período pós plebiscito com 
a constituição da Comissão 
Constituinte (que estabelece 
normas de funcionamento) 

como na própria Assembleia. E 
mesmo tendo uma nova Cons-
tituição que estabelece um 
novo pacto social, leva tempo 
para solucionar os problemas 
imediatos e mudar o rumo do 
modelo de desenvolvimento

A luta continua para reverter 
o modelo de desenvolvimento.

Observo que nem os políti-
cos profi ssionais e nem os par-
tidos políticos tiveram ou tem 
protagonismo neste momento. 
A pratica de aprofundamento 
da Democracia direta, onde os 
atores principais são os mem-
bros dos movimentos sociais, 
deslegitimam os políticos e os 
partidos como mediadores.

Talvez esta questão, entre 
outras, seja uma das conse-
quências relevantes do resul-
tado do Plebiscito. Como os 
políticos devem proceder para 
recuperar a legitimidade e po-
derem mediar? 

A importância do resultado do plebiscito no Chile

Em pronunciamento na 
noite de quinta-feira (5/11), o 
presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, voltou a 
denunciar que estão ocorren-
do fraudes na eleição presiden-
cial e disse que os votos pelo 
correio são “corruptos” para 
favorecer seu opoente Joe Bi-
den. Ele já disse que não acei-

tará os resultados nos estados 
em que Biden estava perdendo 
e virou na última hora graças 
aos votos pelo correio. Trump 
já acionou advogados para en-
trar com todo tipo de recurso 
na Justiça e afi rmou que vai 
pedir recontagem. O resulta-
do ofi cial pode demorar vários 
dias para ser promulgado.

É crescente a presença da 
República Popular da China 
no cotidiano do Brasil. Eco-
nomicamente, já o sabemos, 
a China, há mais de 10 anos, 
é o maior parceiro comercial 
brasileiro, de tal forma que, 
caso os asiáticos reduzam 
suas compras aqui, haverá 
grande baque na economia 
brasileira, especialmente, de-
semprego signifi cativo

Mas agora os chineses es-
tão cada vez mais presentes 
no Brasil por meio de uma 
conquista científi ca, fruto 
de sua elevação social e eco-
nômica, ocorrida a partir da 
Revolução Socialista de 1949, 
dirigida por Mao Tse Tung. 
Até então, a China era conhe-
cida no mundo por sua misé-
ria, ondas de fome, submissão 
colonial e atraso, pois até as 
mulheres podiam ser com-
pradas nas feiras, juntamen-

te com animais. Essa relação 
animalizada foi extinta pela 
Revolução, que, após empre-
ender uma vigorosa sociali-
zação dos meios de produção, 
com reforma agrária e edu-
cacional, levou a China a ser 
hoje a potência que é: um país 
produtor de vacinas, lançador 
de naves ao espaço sideral e 
dos países mais avançados em 
tecnologia de ponta em todo 
o mundo.

Aliás, a vacina chinesa 
contra a Covid-19, que está 
sendo produzida e testada 
pelo Instituto Butantan, de 
São Paulo, até motivou de-
sentendimento público entre 
Bolsonaro e seu vice presi-
dente, Hamilton Mourão. O 
presidente disse que o Brasil 
não vai comprar a vacina chi-
nesa e Mourão o contestou 
dizendo “lógico que vai”. Da 
mesma forma que foi tam-

bém a China, cada vez mais 
presente no cotidiano brasi-
leiro, a responsável por de-
sentendimento público entre 
o Embaixador dos EUA no 
Brasil, Jeff  Todd, que ame-
açou o governo de “graves 
consequências” , caso permi-
ta a introdução da tecnolo-
gia chinesa 5G, e também o 
vice Mourão, que contestou 
a ameaça  afi rmando que a 
participação da tecnologia da 
asiática Hawei no Brasil já é 
um fato consumado, descar-
tando qualquer consequên-
cia grave para o país em ra-
zão desta opção tecnológica. 

Além disso, compõe o 
quadro de maior presença 
chinesa no Brasil, o fato de 
que o jornal conservador O 
Globo, historicamente hostil 
à Revolução Chinesa, insta-
lou recentemente uma sucur-
sal em Pequim.

Eleição nos EUA:
Trump reclama de fraude

Cresce a presença da
China no Brasil, da vacina ao 5G
Beto Almeida

Nielsen de Paula Pires
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Relembrar Darcy Ribei-
ro – este mineiro ma-
luquinho de amor pelo 
Brasil – pela passagem 

de seu 98 aniversário é relem-
brar passagens de grandeza pa-
triótica, de audácia administra-
tiva e de educação libertadora.  

Basta dizer que nos poucos 
meses que esteve à frente da 
Casa Civil do governo Jango, 
Darcy montou uma gigantesca  
Campanha Nacional pela Er-
radicação do Analfabetismo, 
entregando o seu comando ao 
Educador Paulo Freire, que teve 
assim, sua única oportunidade 
concreta, de alcance nacional, 
de realizar o sonho alfabetiza-
dor de toda a sua vida. Lamenta-
velmente, o golpe cívico-militar 
de 1964 interrompeu violen-
tamente aquela ação essencial 
para dotar o povo brasileiro de 
elevação cultural e, portanto, de 

consciência, que, certamente, 
faria toda a diferença na trans-
formação do País. Até hoje, o 
Brasil não erradicou o analfabe-
tismo, mesmo após os 14 anos 
de governos populares, que, in-
felizmente, não deram a priori-
dade necessária à alfabetização 
em massa, tal como ocorreu na 
Bolívia, Venezuela, Nicarágua, 
Equador e Cuba.  

Deve-se também a Darcy 
Ribeiro a persistência e a audá-
cia político-administrativa para 
fundar a Universidade de Brasí-
lia, não como uma universidade 
a mais, mas como uma ferra-
menta de emancipação do país, 
tendo como metas a indepen-
dência tecnológica, a formação 
de uma cultura nacional liber-
tadora e a produção de ciência e 
tecnologia para arrancar o Brasil 
do subdesenvolvimento. Essa 
Universidade Necessária, como 

Darcy a chamara, também foi 
abafada pela ditadura de 1964. 

Mas Darcy ainda conseguiu, 
como grande realizador que foi, 
montar os – Cieps (Centros In-
tegrados de Educação Pública) 
–  durante o governo de Leonel 
Brizola no Rio de Janeiro, uma 
ferramenta que um conceito 
revolucionário de pedagogia, 
com horário integral,  incluin-
do as crianças pobres no sempre 
negado universo da educação, 
da cultura, da arte, do esporte, 
além da alimentação e atendi-
mento médico e odontológico. 
Esta maravilha de escola liber-
tadora foi destruída, com todo 
ódio possível, pela TV Globo, 
com apoio de dois governado-
res de direita, Moreira Franco e 
Marcello Alencar, que chegaram 
ao requinte odioso de incinerar 
todo o acervo das bibliotecas dos 
CIEPS, uma grande prova de 

rancor social contra o acesso à 
cultura pelos mais pobres. Des-
truídas estas escolas revolucio-

nárias, a Geração Cieps veio a se 
tornar, tragicamente, a Geração 
do Crack no Rio de Janeiro. 

Para chegarmos ao que te-
mos de mais atual na constru-
ção do conceito de Tecnologia 
Social (TS), precisamos voltar 
um pouco no tempo para en-
tender melhor a origem das TS, 
que foram as Tecnologias Apro-
priadas (TA). 

Estima-se que o conceito de 
TA tenha surgido em meados do 
século XIX durante o processo 
de descolonização da Índia. Na-
quela época, Gandhi se dedicou 
a resgatar e popularizar a fiação 
manual que tradicionalmente era 
uma tecnologia produzida nas 
aldeias através da roca de fiar, ou 
seja, A Roca de Gandhi. 

Com este resgate eles passaram 
a produzir o próprio tecido, o que 
significou um passo importante 
para a independência do comér-
cio local e da economia da Índia. 
Esta ressignificação despertou a 
consciência política de milhares 
de cidadãos hindus oferecendo 
resistência aos padrões culturais e 
de produção do ocidente. 

Com o passar dos anos ou-
tros pensadores se dedicaram 
a estudar e desenvolver novos 
conceitos, a exemplo do econo-
mista alemão E.F.Schumacher, 

considerado o introdutor do 
conceito de TA no mundo oci-
dental, que denominou como 
Tecnologia Intermediária as 
tecnologias de menor custo, 

menor escala, simplicidade e 
cuidado com o meio ambiente.  

Nos anos 80 ocorreram inter-
nacionalmente importantes dis-
cussões sobre Inovação Social e 
Adequação Sociotécnica, o que 
levou ao aprofundamento da 
construção do de hoje conhece-
mos como TS. 

Concomitantemente no Bra-
sil evidencia-se uma crescente 
preocupação com as bases tec-
nológicas de um processo que 
possa permitir o início da recu-
peração da cidadania dos seg-
mentos mais vulneráveis. 

Neste contexto o conceito de 
TS começa a se fortalecer. Pela 
iniciativa de várias instituições, 
com destaque para a Fundação 
Banco do Brasil, aprofunda-se a 
reflexão e o assunto passa a en-
trar na agenda nacional.

Passo importante nesta extra-
tégia foi a realização da I Con-
ferência Internacional e Mostra 
de Tecnologia Social, e a con-
sequente criação da Rede de 

Tecnologia Social (RTS), com o 
objetivo de ser um instrumento 
de mobilização da sociedade, em 
torno das TS, visando promover 
a inclusão social e a melhoria da 
qualidade de vida como cami-
nho para o desenvolvimento.

O conceito de TS remete para 
uma proposta que privilegia a 
participação coletiva na organi-
zação, no desenvolvimento e na 
implementação dos projetos. 

As TS podem aliar o saber 
popular, a organização social e o 
conhecimento técnico-científi-
co. Importa, essencialmente, que 
sejam efetivas e reaplicáveis, pro-
piciando desenvolvimento social 
em escala. 

Aproveitar e valorizar o co-
nhecimento, a prática e a experi-
ência acumulada dos projetos de 
TS como proposta de trajetória 
de desenvolvimento pode resig-
nificar a relevância da tecnologia 
no arranjo das relações econô-
micas e de trabalho, no meio 
ambiente e na vida das pessoas.

Darcy Ribeiro, o educador revolucionário 

Tecnologias Sociais como proposta para uma nova sociedade
Dalva de Oliveira e Jefferson Oliveira Origens e construção do conceito

Beto Almeida 
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O governador do DF, 
Ibaneis Rocha, lan-
ça mais um ataque 
contra as empresas 

públicas. Além de insistir na pri-
vatização da CEB, apesar de ter 
prometido em campanha que 
jamais privatizaria empresas pú-
blicas, agora pretende privatizar 

a DTVM e a Corretora de Segu-
ros BRB, subsidiárias do BRB.

Projeto elaborado pelo ban-
co BTG Pactual – vinculado ao 
ministro da Economia Paulo 
Guedes – cria “joint ventures” 
que transformam a DTVM 
e a Corretora de Seguros em 
empresas privadas, cujos só-

cios que entrarem no negócio 
terão 50,1% para assegurar o 
controle acionário. Atualmen-
te, a DTVM é 100% do banco 
e a Corretora de Seguros BRB 
69,7%. Da corretora, os demais 
30,3% pertencem à Associação 
dos Empregados do Banco de 
Brasília (AEBRB).

Há risco de que o sócio pri-
vado, no caso da DTVM, não 
tenha que aportar um centavo 
sequer na “joint venture”, pois 
todo o capital a ser detido na 
nova empresa seria fruto da “ex-
pertise e portfólio”. Dessa manei-
ra, o governo fi caria sem receber 
um tostão. É a lógica privatista 

de Bolsonaro e Guedes, que vão 
entregando partes das estatais 
de forma a ir destruindo pelas 
beiradas as sólidas empresas pú-
blicas como Petrobrás, Banco do 
Brasil e Caixa.

Com informações do Sindicato 
dos Bancários do DF

Professoras e orientadoras da rede 
pública de ensino do DF já estão se 
mobilizando também virtualmente 
para defender pautas de interesse da 
categoria por meio do recém-lançado 
site Educação faz Pressão. A ferramen-
ta permite entrar em contato com par-
lamentares, juízes, ministros e outras 
autoridades. A primeira campanha, 
que já está a todo vapor, é para derru-
bar o veto do governador Ibaneis Ro-
cha (MDB), que antecipa o desconto 
da nova alíquota previdenciária para 
este mês de novembro.

“O Educação Faz Pressão chega em 
um momento de grande interesse para a 
categoria. É importante que todas e to-
dos usem essa ferramenta para que pos-
samos pelo menos mitigar os prejuízos 

gerados com a reforma da Previdência 
de Ibaneis, que chega a ser ainda pior 
que a reforma da Previdência de Bol-
sonaro. A ferramenta virtual de pressão 
é de fácil utilização e super intuitiva, e 
tem potencial para contribuir nas nos-
sas lutas”, afi rma o diretor de Imprensa 
do Sinpro-DF Cláudio Antunes.

Ao acessar o Educação Faz Pressão, 
o usuário deve ir na aba “campanhas”, 
escolher um tema e clicar sobre ele. Em 
seguida, é apresentada a foto de todos 
os atores da ação escolhida, com ícones 
que permitem envio de mensagem por 
WhatsApp, Instagram, Facebook e/ou 
e-mail. No caso da campanha pela der-
rubada do veto de Ibaneis, por exemplo, 
são apresentados as fotos e os contatos 
de todos os parlamentares da CLDF. 

Derrubada do veto já!
Em acordo estabelecido pelos par-

lamentares da Câmara Legislativa, os 
efeitos da lei que altera de 11% para 14% 
a alíquota de contribuição à Previdên-
cia Social só passaria a valer em janeiro. 
Entretanto, Ibaneis desrespeitou a arti-
culação e vetou o trecho do texto que 
atinge servidores públicos da ativa apo-
sentados e pensionistas, antecipando o 
desconto para este mês de novembro.

O reajuste da alíquota previden-
ciária aos servidores do DF é conse-
quência da Reforma da Previdência 
estabelecida pelo governo federal. 
Publicada em julho no Diário Ofi cial 
do DF, a alteração imposta pelo GDF 
amplia os prejuízos impostos aos ser-
vidores federais. 

O Setor Comercial Sul vem 
se esvaziando paulatinamente. 
Atribui-se este esvaziamento, em 
geral, a dois aspectos: à falta de 
estacionamentos e à crescente 
presença de pessoas em situação 
de rua. A questão dos estacio-
namentos foi objeto de algumas 
tentativas de solução como uso 
do áreas do Estádio Mané Gar-
rincha, com transporte em ôni-
bus até o SCS. A população em 
situação de rua resultou propos-
ta de autorizar moradia no SCS.

Assim, o governo do DF está 
avaliando autorizar a ocupação 
de até 30% daquele setor para 
habitações. Os formuladores 
do projeto argumentam que as-
sim ocupariam as áreas vazias 

e o SCS seria revitalizado. Parte 
seria destinada à população em 
situação de rua, onde o próprio 
governo alugaria as salas e as 
destinaria àquelas pessoas.

Transformar uma sala comer-
cial em moradia não é simples. 
As instalações hidráulicas tem 
reservatórios que não preveem 
usos como banhos diários, cozi-
mento de alimentos, lavagem de 
roupas e utensílios, dos pisos etc. 
As instalações elétricas não ade-
quadas ao uso residencial etc.

Por outro lado, há uma ex-
periência concreta de ocupação 
de edifício por moradores em 
situação de rua e que resultou 
desastrosa. É o caso do Torre 
Palace Hotel, abandonado pelos 

donos e invadido por popula-
ção em situação de rua. A ocu-
pação promoveu a depredação 
do hotel e causou insegurança 
nos hotéis vizinhos.

O Movimento Resistência 
Popular Brasil tomou parte da 
edifi cação e assentou ali famílias 
desabrigadas. A presença das 
famílias não coibiu a presença 
de usuários de drogas que cons-
trangiam hóspedes vizinhos. Ao 
fi nal a ocupação foi removida e o 
prédio demolido.

A Avenida W3 Sul tem sido 
objeto de estudos para revitali-
zação há anos, sem sucesso. É 
prudente evitar um diagnóstico 
apressado para o SCS, que não 
seja reversível no futuro.

Ibaneis ataca empresas públicas e privatização chega ao BRB

Sinpro-DF lança ferramenta de pressão com campanha pela derrubada 
do veto que antecipa desconto de nova alíquota previdenciária

GDF pretende autorizar residências no SCS

distrito federal

Sinpro-DF

Eustáquio Ferreira dos Santos, arquiteto e urbanista


