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EDITORIAL

Democracia ou fascismo: Você decide!
No próximo 30 de outubro, os brasileiros e brasi-

leiras terão uma nova oportunidade de comparecer 
às urnas e, por meio do voto, assumir o compromisso 
com a reconstrução da democracia, do fortaleci-
mento das estatais e instituições públicas, além de 
possibilitar o reestabelecimento de um país mais 
igualitário, justo, sustentável, com respeito à classe 
trabalhadora, às mulheres e crianças.

Por quatro anos, vimos o governo federal aban-
donar a população mais vulnerável, promovendo 
maior abismo econômico e injustiça social no Brasil. 
Alinhado ao mercado, o governo de Jair Bolsonaro 
favoreceu, exponencialmente, o capital financeiro, 
firmando uma “união estável” com empresários e la-
tifundiários da ala mais conservadora e conflituosa 
do território brasileiro. 

O segundo turno é a esperança de ruptura com 
o bolsonarismo e a sua política de proteção ao mer-
cado em detrimento da população brasileira e do 
patrimônio público. 

É preciso registrar ainda que, no processo elei-
toral do dia 2 de outubro, a esquerda ganhou força 
com a eleição e reeleição de nomes importantes 
para o Senado e a Câmara dos Deputados. No en-
tanto, uma “tropa de choque” do bolsonarismo 
ainda compõe o Congresso Nacional, com isso, é 
fundamental defender a democracia e eleger Lula 
no segundo turno. 

Na atual conjuntura, Lula é a alternativa para a 
classe trabalhadora, em especial, aos eletricitários e 
eletricitárias da Eletrobras, que lutam pela reestati-
zação da empresa e estão ameaçados pela demissão. 

Para obter vantagem, o atual presidente tem 
apostado na disseminação de notícias falsas, no 
terrorismo religioso, no ataque às instituições, além 
de incitar a violência contra os eleitores da oposição. 

A disputa será acirrada, não temos dúvida disso, 
mas a eleição que se aproxima é o caminho para 
devolver aos brasileiros e brasileiras a possibilidade 
de uma vida com dignidade, com emprego, comida 
no prato, um futuro que assegure direitos aos tra-
balhadores, à juventude, à população do campo, 
aos povos originários e quilombolas, que preserve a 
natureza e reestabeleça a nossa soberania nacional.

 Nesse sentido, é fundamental que todos e todas 
compareçam às urnas e exerçam o direito ao voto, 
com a responsabilidade de romper com esse ciclo 
de violência, intolerância, ódio e desprezo pela po-
pulação mais vulnerável do nosso país. 

Um outro Brasil é possível. 
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ELEIÇÕES

Conservadorismo marca resultado das eleições no DF
O resultado das eleições no primeiro turno, realiza-

do no dia 2 de outubro, trouxe considerável renovação 
para o Congresso Nacional e para a Câmara Legislativa 
do Distrito Federal (CLDF). No entanto, os candidatos 
ligados à direita obtiveram dominância no resultado 
final. 

Para a Câmara dos Deputados foi eleita uma ban-
cada de oito deputados federais, sendo reeleita para o 
segundo mandato, a bolsonarista Bia Kicis (PL) com 
214.733 votos. Na sequência, Fred Linhares (Republi-
canos), com 165.358 votos, a deputada Érika Kokay (PT) 
com 146.092 votos, que vai para o quarto mandato. O 
atual presidente da Câmara Legislativa, Rafael Pru-
dente (MDB), foi eleito com 121.307 votos.

O deputado federal, Julio Cesar (Republicanos) foi 
reeleito com 76.214 votos. O distrital professor Regi-
naldo Veras (PV) atingiu 54.557 votos e passa a ocupar, 
em janeiro, um cargo de deputado federal. Alberto 
Fraga (PL) e Gilvan Máximo (Republicanos) completam 
a lista da bancada federal. 

Para o Senado, a bolsonarista Damares Alves (Re-
publicanos) obteve 44,98% dos votos válidos, contabi-
lizando 714.562. Em entrevista ao jornal O Tempo, a 
ex-ministra da Mulher e Direitos Humanos do gover-
no Bolsonaro, disse se identificar com o Integralismo, 
movimento de extrema-direita criado nos anos 30 
no Brasil e inspirado na ideologia fascista do italiano 
Benito Mussolini. 

Deputados distritais
Na Câmara Legislativa do DF, a renovação na com-

posição do parlamento foi de 50%. Composta de 24 
deputados distritais, a nova bancada está distribuída 
em 13 partidos, sendo a maior a do PL com 4 eleitos, 
com 3 distritais eleitos está o PT e MDB.  

Mesmo com ampla renovação na Casa, o gover-
nador Ibaneis Rocha, reeleito com 50,30% dos votos 
válidos, mantém maioria da base aliada. 

Com expressivo apoio nas urnas, o deputado Fábio 
Félix (PSOL) foi o campeão de votos, com 51.792 votos, 
sendo a maior votação de toda a história da CLDF. O 
distrital, Chico Vigilante (PT) conquistou 43.854 elei-
tores e assumo novo mandato na Câmara Legislativa.  
Em seu primeiro mandato, Max Maciel (PSOL) foi o 
terceiro mais votado, com 35.758 votos.

Fábio Felix, Deputado Distrital mais votado da história da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal.

Foram eleitos para a nova legislatura Fábio Félix 
(PSOL); Chico Vigilante (PT); Max Maciel (PSOL); 
Daniel Donizet (PL); Martins Machado (Republica-
nos); Robério Negreiros (PSD); Jorge Vianna (PSD); 
Jaqueline Silva (Agir); Thiago Manzoni (PL); Eduardo 
Pedrosa (União Brasil); Joaquim Roriz Neto (PL), Io-
lando (MDB); Pastor Daniel de Castro (PP); Hermeto 
(MDB); Roosevelt Vilela (PL); Doutora Jane (Agir); 
Rogério Morro da Cruz (PMN); Gabriel Magno (PT); 
João Cardoso (Avante); Paula Belmonte (Cidadania); 
Ricardo Vale (PT); Wellington Luiz (MDB); Pepa (PP); 
Dayse Amarilio (PSB).
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SETOR ELÉTRICO

Setor elétrico: arrocho salarial, 
privatização e demissões 

O setor elétrico brasileiro sofreu um “apagão” nos 
últimos cinco anos. Da inclusão do Sistema Eletro-
bras no Plano Nacional de Desestatização (PND), 
em 2018, por Michel Temer, até a privatização da 
estatal realizada, em junho passado, pelo governo 
bolsonaro, o setor foi desmontado para favorecer 
investidores privados. 

A questão é que, a privatização da Eletrobras por 
si só já representa um retrocesso imensurável para 
o setor elétrico e, consequentemente, para a segu-
rança energética do país. Além do incontestável 
aumento na conta de luz da população, da precari-
zação do serviço prestado, a medida, com foco em 
um modelo mercantil, coloca o Brasil em risco de 
apagão elétrico e técnico. 

Com a privatização da Eletrobras, a atual gestão 
privada transformou o melhor sistema elétrico da 
América Latina em uma máquina de ganhar dinhei-
ro às custas do bolso do consumidor, da retirada de 
direitos dos trabalhadores e do descarte dos profis-
sionais da empresa. A Eletrobras privada anunciou 
a possível demissão de cerca de 2 mil eletricitários.

Arrocho salarial
Em meio ao caos devido à privatização da Ele-

trobras e a luta incessante da categoria para tentar 
evitar esse retrocesso, a direção da empresa, alinha-
da à política de desestatização do governo federal, 
promoveu os piores resultados econômicos para a 
categoria eletricitária dos últimos dez anos. 

De acordo com levantamento do Dieese, os tra-
balhadores e trabalhadoras do Sistema Eletrobras 
não obtiveram nenhum percentual de ganho real 
desde 2015. Por dois anos consecutivos, em 2018 e 
2019, a categoria registrou perda salarial de 1% e 
1,3%, respectivamente. 

Para o STIU-DF, fica claro que o atual governo 
significa para os eletricitários e eletricitários o maior 
retrocesso na história do setor elétrico e da Eletro-
bras. “É uma política inadequada para viabilizar o 
fomento do setor e garantir aos trabalhadores dig-
nidade. O país precisa pensar em retomar o sistema 
público para a energia elétrica, já que a energia 
elétrica é um bem público”.
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REPORTAGEM DE CAPA

Qual projeto você defende para o Brasil?
No dia 30 de outubro, os candidatos Lula (PT) e 

Jair Bolsonaro (PL) disputam o cargo para presidente 
do Brasil. No primeiro turno, Lula obteve 48,43% 
dos votos, enquanto Jair Bolsonaro teve 43,20% 
dos votos. 

A disputa é marcada por programas de governo 
distintos. Jair Bolsonaro aposta na continuidade do 
projeto vigente, caracterizado por cortes nos recur-
sos para educação e saúde, privatizações, orçamento 
secreto, expansão desenfreada de atividades ilícitas 
na Amazônia, ampliação das “alternativas contra-
tuais” dos trabalhadores, restringindo ainda mais os 
direitos trabalhistas.

O programa liderado por Lula propõe a revogação 
de trechos da reforma trabalhista, com nova legisla-
ção de proteção social, em especial para autônomos, 
profissionais em teletrabalho, e trabalhadores por 
aplicativos. O projeto se opõe as privatizações e de-
fende a recuperação e fortalecimento das estatais, 
além de instituir uma política de valorização do 
salário com aumento acima da inflação.

A decisão dos eleitores e eleitoras, no próximo 
domingo (30), é entre o retrocesso e o futuro.
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NOSSOS DIREITOS

Código Eleitoral pune disseminação de 
fake news com detenção e multa

De acordo com o artigo 323 do Código Eleitoral (Lei 
nº 4.737/1965) é expressamente proibido qualquer pes-
soa de divulgar, na propaganda eleitoral ou durante o 
período de campanha, fatos sabidamente inverídicos 
em relação a partidos políticos ou a candidatos, capazes 
de exercer influência perante o eleitorado.

 A legislação eleitoral brasileira contém dispositivos 
que punem criminalmente quem espalha notícias frau-
dulentas e mentirosas pela internet ou pelas mídias tra-
dicionais. A pena para o responsável da conduta ilegal 
é de detenção de dois meses a um ano, ou o pagamento 
de 120 a 150 dias-multa. A punição pode ser agravada 
se o crime for cometido pela imprensa, rádio ou televi-
são, ou por meio da internet ou de rede social, ou se for 
transmitido em tempo real.

Organizado por Lucila Losito, o livro 
Mulheres de terra e água apresenta uma 
série de depoimentos de mulheres de di-
versas regiões e etnias — quilombolas, 
ribeirinhas, indígenas e ativistas. São 
parteiras, tecelãs, plantadeiras, artesãs, 
artistas, mestres dos cantos e das danças. 
Os depoimentos ressoam suas vozes, no 
plantio das terras, na defesa de suas tra-
dições e territórios, na resistência às in-
vasões e apropriações indevidas, na pre-
servação e na passagem dos saberes, é o 
relato do Brasil.

SE
LIGA
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