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Depois de duas grandes manifestações no mês de maio em defesa da educação e contra a reforma da Previdência, a Greve Geral marcada 
para o dia 14 de junho ganha força e já tem a adesão de várias categorias profissionais e do movimento estudantil. Os jovens já perceberam 
que ficarão sem universidade, sem trabalho e sem aposentadoria se não reagirem agora.  Pág. 4 e 5
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Meio ambiente da vergonha
Governo Bolsonaro bate recorde de des-
matamento: 740 km² de Floresta Amazôni-
ca foram perdidos só no mês de maio.
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A 
greve geral contra a demoli-
ção da previdência pública, 
convocada pelas centrais sin-
dicais para o dia 14 de junho, 

é a continuidade das grandes marchas 
dos estudantes do mês de maio, que 
indicaram uma reação sadia contra a 
destruição do Brasil, pois não se cons-
trói um país sem educação.

Esses movimentos podem gerar 
uma nova consciência política e a união 
dos brasileiros com capacidade neces-
sária para dar um basta a esta política 
antipovo e antinação. Só uma gran-
de greve geral tem capacidade para 
derrotar esta pavorosa destruição dos 
direitos previdenciários e, assim, criar 
uma dinâmica nova na política, pois o 
Parlamento é sempre influenciável pelo 
poder do dinheiro.

A gravidade da situação é enorme, 
basta ver a explosão do desemprego e 
o aumento da violência e das doenças, 
descontroladamente. Como agravan-
te, há as declarações do ministro Paulo 
Guedes dizendo que pode vender tudo, 
todas as estatais, e até o Palácio da Al-
vorada, revelando desdém pelo Brasil. 
Além disso, suspende os concursos pú-
blicos, aumentando a dor do povo, re-
duzindo a prestação de serviços de saú-
de, educação e a geração de emprego.

É mais que urgente criar um movi-
mento nacional envolvendo todas as 
centrais de trabalhadores, o movimen-
to estudantil, o clero progressista, os 
nacionalistas, incluindo os militares, 
para salvar o Brasil da destruição pro-
movida por este governo, que atua em 
nome de interesses estrangeiros.
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Conexão Lava Jato-EUA
O Wikileaks divulgou a ligação do governo dos EUA com o Ministério 
Público Federal do Paraná, policiais federais e juízes federais. Em 2009, os 
EUA bancaram um seminário em que se traçou o roteiro para cooptação 
de juízes brasileiros. No programa, a troca de informações secretas e toda 
a tecnologia das “forças-tarefas”. Entre os conferencistas, é claro, estava 
Sergio Moro.

Recordar é viver... 

O governo federal cortou o dinheiro do transporte escolar das crianças, Programa 
Caminho da Escola, 23 milhões. Mas comprou 39 veículos de luxo e blindados, por 
7,1 milhões, para as famílias de Jair Bolsonaro e de seu vice, General Mourão.

Cá entre nós

"Argentina rechaça Bolsonaro. Teu ódio não é bem-vindo aqui". Essas palavras 
deram o tom da manifestação ocorrida na Praça de Maio, em Buenos Aires, contra 
a presença do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, durante visita ao presidente 
da Argentina, Mauricio Macri, na quinta-feira (6/6). Ambos sofrem forte desgaste 
por seus governos desastrosos e, no caso de Bolsonaro, também pela questão da 
intolerância e apoio a torturadores.

Brasil passando vergonha

No mercado financeiro corre 
a informação que o Itaú já 
é controlado pelo Bank of 
America. Pode não ser ver-

dade, mas não é impossível.
Nas finanças globais, para este sis-

tema chamado "banca", o que menos 
importa é a legislação nacional e... a 
verdade. Os paraísos fiscais são a mais 
evidente prova da desfaçatez e do cinis-
mo com que age a banca.

A alienação nacional se dá, simulta-
neamente, nas áreas da economia e da 
cultura. É preciso, para a banca, que as 
pessoas deem seus braços e sua mente. 
Daí que apenas as greves não são arma 
suficiente para destruir o poder estran-
geiro do capital financeira. É preciso 
adicionar os boicotes aos produtos e aos 
serviços que são, também, instrumen-
tos de transferência de rendas do Brasil 
para o exterior. E às publicações, emis-
soras de rádio e de televisão patrocina-
das pela banca.

Sem o Brasil Soberano, não é possí-
vel desenvolver um projeto de emprego, 

de assistência social, de saúde, de previ-
dência nem mesmo uma educação para 
liberdade e não para a robotização das 
pessoas.

A chegada da Lava Jato ao sistema 
bancário ainda brasileiro não pretende 

punir a corrupção. Muito mais provável 
que atue como na engenharia, destruin-
do as empresas brasileiras, que compe-
tiam e ganhavam das estadunidenses nos 
próprios Estados Unidos. Muito prova-
velmente, como o ministro da Economia, 

Paulo Guedes, já antecipou em palestra 
nos EUA, está sendo montada outra su-
bordinação como da Embraer à Boeing. 
Desta vez do Banco do Brasil ao Bank 
of America e a destruição do Bradesco, 
como a da Odebrecht.

Sem soberania o Brasil 
está condenado à pobreza

Com muito atraso, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) diz que vai investigar se empresas 
bancaram esquema ilegal, pelo WhatsApp, a favor da campanha do então candidato 
a presidente Jair Bolsonaro (PSL). Suspeita-se que empresas tenham comprado 
pacotes de disparo massivo para desqualificar opositores, o que configuraria crime de 
caixa 2. Mas, à época, o TSE ignorou denúncias e indícios, inclusive negando a busca e 
apreensão dos computadores dessas empresas, o que poderia comprovar o crime.

Judiciário brasileiro é isso...

Lava Jato, privatização e competitividade 
são palavras que o sistema financeiro 
internacional, aliado aos entreguistas de 
plantão, usam para nos tirar o pão da 
mesa, os empregos, a saúde, a educação. 
A desnacionalização da economia e do 
poder nos coloca reféns, dependentes dos 
estrangeiros, de quem nem sabe onde fica 
o Brasil, mas que vai receber o lucro pro-
porcionado pelas nossas riquezas naturais, 
pelo petróleo do pré-sal, pela tecnologia 
da Embraer e pelo trabalho dos brasileiros. 
A nacionalização do sistema financeiro 
é fundamental para a independência do 
Brasil no século XXI.

FINANÇA GLOBAL 
E INTERESSE NACIONAL

e x p l i c a

Jair Bolsonaro quer priva-
tizar os Correios, desprezan-
do a importância da empresa 
para o país e ignorando que 
ela tenha apresentado lucro 
de R$ 161 milhões em 2018 e 
R$ 667,3 milhões em 2017. 

Na Suíça, onde o serviço 
postal é considerado o me-
lhor do mundo, os Correios 

são uma empresa pública. 
Já a tentativa do presi-

dente Donald Trump de 
privatizar o serviço postal 
vem enfrentando forte re-
ação dos trabalhadores dos 
Correios, que lançaram a 
campanha ‘Serviço Postal 
dos Estados Unidos – Con-
serve-o. Ele é seu!’ 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que 
o governo Bolsonaro não realizará concursos públi-
cos nos próximos anos porque há servidores demais. 

"Não precisa demitir. Basta desacelerar as entra-
das", afirmou ele durante audiência sobre a reforma 
da Previdência, nda Câmara dos Deputados. 

Segundo Guedes, 40% dos servidores públicos 
devem se aposentar nos próximos cinco anos, mas 
a ideia é não substituir nenhum deles.

A força-tarefa da Lava 
Jato – liderada pelo ex-
-juiz Sérgio Moro (atu-
al ministro da Justiça) 
e o procurador Deltan 
Dallagnol – grampeou 
telefones de advogados 
de Lula e gravou ilegal-
mente 14 horas de con-
versas. Isso é motivo 
para anular a condena-
ção do ex-presidente. 
E a Justiça?

Privatização dos Correios 
é para piorar os serviços

Governo anuncia 
suspensão de concursos públicos

Moro grampeou
advogados de Lula

É hora de parar a destruição 
do Brasil 

Até o nome 
Embraer 

foi apagado
pelos EUA

Em mais uma ameaça à 
defesa e à soberania do 
Brasil, iniciada por Michel 
Temer e concluída por Jair 
Bolsonaro, a Embraer foi 
entregue para a Boeing, 
empresa dos Estados Uni-
dos, que agora conseguiu 
apagar até o respeitado 
nome Embraer do mundo 
da aviação. A ex-empresa 
brasileira de aviação 
agora se chama Boeing 
Brasil – Commercial.  

Editorial
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Em novo ataque do go-
verno à educação, no dia 4 
de junho, a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
do Nível Superior (Capes), li-
gada ao Ministério da Educa-

ção (MEC), anunciou o corte 
de 2.724 bolsas de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado. 
Com este segundo anúncio, o 
governo Bolsonaro já cortou 
6.198 bolsas. Apesar de a grande mí-

dia ter escondido o evento, 
a noite de domingo (2/6) foi 
especial para cerca de 80 mil 
pessoas que compareceram 
à Praça da República, em 
São Paulo. 

Mesmo com chuva, eles 
acompanharam de forma vi-
brante as apresentações de vá-
rios artistas que se participa-
ram gratuitamente do Festival 
Lula Livre. Todos defenderam 
a liberdade do ex-presidente, 
que está na condição de preso 
político há pouco mais de um 
ano, e protestaram contra os 
abusos de poder da midiática 
operação Lava Jato. 

Em carta enviada ao festi-
val, Lula afirmou que “Nada 
mais perigoso para nossos 
adversários que um povo que 
canta e é feliz. Que faz da arte 
e da cultura instrumentos de 
resistência. Vamos então à 
luta, sem medo de sermos feli-
zes, com a certeza que o amor 
sempre vence”. 

Não passa de uma farsa a 
afirmação de Bolsonaro, com a 
ajuda da grande mídia, de que 
é necessário fazer a reforma 
da Previdência. A proposta do 
governo, que tenta inviabilizar 
a existência da Previdência 
Social, tem como principal 
objetivo transferir trilhões de 
reais para bancos e fundos 
de pensão. Enquanto isso, o 
trabalhador brasileiro precisará 
trabalhar mais tempo para 
ganhar menos. Isso se conse-
guir se aposentar, o que não é 
garantido para ninguém. 

MEC corta mais 2,7 mil bolsas de pós-graduação Festival Lula Livre tem 80 mil 
pessoas em noite de chuva 

Logo após ter escrito uma 
carta a Lula, o Papa Francisco 
criticou fortemente as perse-
guições políticas como a que 
foi feita contra o ex-presiden-
te. Segundo o chefe da Igreja 
Católica, "o lawfare, além de 
colocar a democracia dos pa-
íses em sério risco, é utilizado 
para minar os processos polí-

ticos emergentes e incentivar 
a violação sistemática dos di-
reitos sociais".

Lawfare é uma forma de 
guerra na qual a lei é usada 
como arma, por meio do em-
prego de manobras jurídicas 
para alcançar determinados 
objetivos, fazendo com que 
uma injustiça pareça legal.

Papa envia carta a Lula e critica perseguições políticas

A desilusão com a política 
educacional do governo Bol-
sonaro está levando os jovens 
a desistirem do sonho de cur-
sar uma universidade. Este 
ano o Enem registrou o me-
nor número de inscritos dos 

últimos dez anos. A maior 
quantidade de inscrições da 
década aconteceu em 2014, 
com 8,7 milhões de estudan-
tes. Já este ano, o número de 
inscritos foi de 5,1 milhões, 
uma redução de 41%. 

Milhões de estudantes desistem do Enem

Greve Geral do dia 14 ganha força 
após atos em defesa da educação
No dia 30 de maio, estu-

dantes, trabalhadores e 
sociedade em geral vol-
taram às ruas de todo o 

país – repetindo a grandeza dos atos 
realizados 15 dias antes – para dizer 
não à reforma da Previdência e às 
políticas de desmonte da educação. 

A presidenta da UNE (União 
Nacional dos Estudantes), Marian-
na Dias, destacou que o Brasil viveu 
o segundo ‘’tsunami pela educação’’, 
tomando as ruas de 211 cidades nos 
26 estados mais o Distrito Federal. 
Além disso, pelo menos nove países 
repercutiram a luta brasileira contra 
os cortes na educação. 

E o sucesso dessas mobilizações 
pela educação reforçou o chamado 
para a greve geral contra a perda de 
direitos dos trabalhadores, marcada 
para 14 de junho. O ponto chave 
da greve é a defesa da Previdência 
pública e solidária que está sendo 

atacada pelo projeto de reforma do 
governo Bolsonaro (PEC 6/19).

Além disso, outro acontecimento 
animou os opositores do governo. 
É que, no dia 26 de maio, entre es-
sas duas mobilizações, aconteceram 
atos esvaziados a favor de Bolsonaro, 
com grande parte dos manifestantes 
pedindo o fechamento do Congres-
so Nacional e do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), demonstrando total 
desrespeito à democracia.

“Somos milhões e vamos der-
rubar esse reinado do Brasil nas 
ruas indignados com o desrespei-
to do governo com a educação e 
com o povo. Vamos construir a 
maior greve geral, ao lado dos tra-
balhadores, da história deste país”, 
afirmou Marianna.

A greve do dia 14 está sendo 
convocada por todas as centrais 
sindicais e pelo movimento estu-
dantil. 
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Confira a verdade. Afinal, 
que reforma é essa?

“Obama [ex-presidente dos EUA] deu um tapa na cara da burguesia 
ignorante daqui: criticou a política de armas, os empresários que 
não querem pagar impostos, falou do papel civilizatório do Estado, 
criticando os banqueiros que querem estado mínimo para os outros 
e recursos públicos para eles.”    

João Pedro Stédile
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A economia nacional está em queda 
livre e o governo não sabe o que 
fazer. O resultado do PIB (Produto 
Interno Bruto) no primeiro trimes-

tre deste ano foi negativo. O valor que mede 
tudo que é produzido dentro do Brasil sofreu 
uma queda de 0,2% nos primeiros três meses 
do governo Bolsonaro em comparação com o 
último trimestre do ano passado.

Ao ser perguntado sobre as projeções para 
a economia brasileira, Bolsonaro mais uma 
vez se mostrou perdido e sem planos para ti-
rar o Brasil do buraco. Ele voltou a dizer que 
não entende nada de economia e que deixa 
tudo nas mãos do ministro Paulo Guedes. O 
presidente ainda apresentou como única saí-
da a aprovação da reforma da Previdência, o 
que na realidade não tem nada a ver com o 
crescimento econômico. 

Há algo muito mais 
óbvio sobre a prisão 
do jornalista austra-
liano Julian Assange 

na Inglaterra e o novo encarce-
ramento da ex-soldado ame-
ricana Chelsea Manning nos 
Estados Unidos. E isso não tem 
nada a ver com traição ou com 
qualquer dano supostamente 
catastrófico à segurança dos 
norte-americanos. 

A afirmação é do jornalista 
britânico Robert Fisk, do jor-
nal Independent, que aponta 
o que há de verdade na perse-
guição dos EUA contra o cria-
dor do website WikiLeaks: As-
sange vem sendo caçado por 
expor para o mundo, por meio 
do vazamento de centenas de 
milhares de documentos legí-
timos, a vergonha da América, 
de seus políticos, seus solda-
dos, seus torturadores, seus 
diplomatas. Chelsea Manning, 
uma militar transexual, é uma 
de suas informantes.

Entre as revelações de As-
sange publicadas no Wikileaks 
estão, por exemplo, o massacre 
de civis, a crueldade letal de 
mercenários dos EUA (alguns 
envolvidos em tráfico de crian-

ças), o assassinato de funcioná-
rios da Reuters pelas forças dos 
EUA em Bagdá, o exército de 
inocentes detidos em Guantá-
namo e submetidos à tortura, o 
treinamento americano de tor-
turadores no Egito. 

A execução de quase 700 
civis pelas tropas dos EUA, 
incluindo mulheres grávidas e 
doentes mentais, por se apro-
ximarem demais de seus pos-
tos de controle; a instrução às 

Forças Armadas de não in-
vestigar quando seus aliados 
militares iraquianos chicote-
avam prisioneiros, pendura-
vam-nos a ganchos no teto, 
perfuravam buracos em suas 
pernas com fios elétricos e os 
agrediam sexualmente. 

Na avaliação secreta dos 
EUA, das 109 mil mortes 
no Iraque e no Afeganistão 
(número obviamente subes-
timado), 66.081 foram ofi-

cialmente classificadas como 
não-combatentes. Tudo reve-
lado no WikiLeaks. 

Atualmente encarcerado 
em Londres e condenado a 
uma pena de 50 semanas, As-
sange tem sua extradição soli-
citada pelo governo america-
no, que quer seu julgamento 
por conspiração e violações à 
Lei de Espionagem.

‘O pior desse material era 
secreto não porque ele aciden-

talmente escorregasse para um 
arquivo de administração mi-
litar marcado como confiden-
cial, mas porque representava 
o encobrimento do crime es-
tatal em grande escala. Os res-
ponsáveis por essas atrocida-
des devem agora ser julgados, 
extraditados de onde quer que 
estejam escondidos, e aprisio-
nados por seus crimes contra a 
humanidade. Mas não, vamos 
punir aqueles que vazaram as 
informações - por mais patéti-
cos que possamos considerar 
seus motivos’, ironiza Fisk.

Tratamento cruel, 
desumano, degradante

O relator especial das Nações 
Unidas (ONU) sobre tortura, 
Nils Melzer, disse que Assange 
demonstra “extremo estresse, 
ansiedade crônica e intenso 
trauma psicológico” depois 
de ter sido submetido a vários 
anos de “tratamento cruel, de-
sumano ou degradante”. Ele 
acrescentou que Assange foi 
submetido a “isolamento opres-
sivo, assédio e vigilância dentro 
da embaixada”, bem como “ridi-
cularização coletiva deliberada, 
insultos e humilhação”. 

Economia vai mal e Bolsonaro diz 
que não entende do assunto

Milla Gentil

Assange é caçado por expor crimes dos EUA contra a humanidade

Venezuela resiste e não entrega petróleo aos EUA
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Projeção do PIB 
cai pela 14ª vez

O Brasil segue mergu-
lhado na recessão e no 
desemprego, ampliando 
a pobreza e o desalento. E 
os dados desanimadores 
do boletim Focus do 
Banco Central, divulgado 
no dia 3 de junho, mos-
tram que a estimativa 
do mercado financeiro 
para projeção do Produto 
Interno Bruto (PIB) caiu 
pela 14ª consecutiva e 
foi reduzida de 1,23% 
para 1,13% em 2019. A 
tendência é piorar. 

A agressão dos Estados 
Unidos a Venezuela causa 
muitos males ao país vizi-
nho. Há bloqueio bancário, 
com mais de 130 bilhões de 
dólares da Venezuela presos 
ilegalmente em bancos dos 
EUA. Com isso, a Venezuela 
mal pode importar alimen-
tos e remédios, gerando co-
lapso no abastecimento. 

Houve tentativas de gol-
pes de estado, todas derro-
tadas. Inventa-se um pre-
sidente autoproclamado, 
reconhecido por vários paí-
ses para isolar a Venezuela. 
Os EUA sabotam o abaste-
cimento de energia elétrica 
e jogam a culpa em Nicolás 
Maduro, mas a Rússia ajuda 
a Venezuela a normalizar o 
setor elétrico. 

Para derrubar Maduro, 
os EUA suspendem a com-
pra de petróleo e pressio-
nam vários países também 
a pressionar ilegalmente a 
Venezuela. Apesar de todas 
estas agressões, a Venezuela 
Bolivariana resiste e vai ven-
cendo os obstáculos.

Hugo Chávez montou 
uma aliança política entre 
militares e o povo organi-
zado para proteger todas as 
conquistas sociais, mas prin-
cipalmente para impedir a 
entrega do petróleo da Ve-
nezuela, exigência dos EUA. 

Aqui no Brasil, a lógica é 
inversa: os militares, até o 
momento, apoiam uma des-
nacionalização do petróleo, 
a destruição da Petrobras, o 
desmonte da CLT que pro-

tege os trabalhadores, a en-
trega da Embraer, da Base de 
Alcântara e até a destruição 
da Previdência Pública.

A resistência da Venezue-
la leva os EUA a retomar a 
compra de petróleo e apoiar 
o diálogo entre Guaidós e 
Maduro, quando antes exi-
gia que este renunciasse. 
Maduro, em alianças cada 
vez mais estruturadas com 
Rússia, China, Irã e Turquia, 
vai resistindo e mantém o 
petróleo sob controle do 
povo venezuelano. Aqui, o 
governo se distancia da Rús-
sia e da China, e se submete 
aos EUA. Comparações que 
a mídia não mostra, pois 
tem a ordem dos EUA de 
destruir a Venezuela à custa 
de mentiras.

Os decretos publicados por 
Jair Bolsonaro que incentivam o 
uso de armas de fogo atendem 
aos interesses da indústria arma-
mentista e das facções crimino-
sas, por isso são rejeitadas pela 
grande maioria da população. 
Segundo pesquisa do Ibope, 73% 
dos brasileiros rejeitam a flexibi-
lização do porte de armas para 
cidadãos comuns.

O Brasil já lidera o ranking de 
mortes por armas de fogo no mun-
do, segundo a Pesquisa Global de 
Mortalidade por Armas de Fogo. 
O mais recente Atlas da Violência 
mostra que 71% dos homicídios 
no país são causados por armas 
de fogo. Consequentemente, se 
houver mais armas disponíveis, o 
número de crimes aumentará. 

O projeto de lei que 
altera o Código de 
trânsito, entregue no 
dia 4 de junho por Jair 
Bolsonaro ao Congres-
so Nacional, transfor-
ma as estradas pratica-
mente em terra sem lei. 

Bolsonaro afirmou 
que o mais importante 

é o "prazer de dirigir" e 
por isso ataca o uso de 
radares nas rodovias, 
aumenta de 20 para 40 
pontos o limite para 
suspensão da habilita-
ção, acaba com multa 
para quem rodar com 
farol apagado nas es-
tradas, determina o 

fim da obrigatoriedade 
de exame toxicológico 
a motoristas profissio-
nais e, na prática, libera 
o transporte de crian-
ças sem cadeirinha. 
Antes o presidente já 
havia liberado armas 
de fogo para caminho-
neiros, por decreto. 

A rede supermerca-
dos Paradiset, da Sué-
cia, anunciou no dia 5 
de junho (dia mundial 
do meio ambiente), 

um boicote a todos 
os produtos do Bra-
sil, em consequência 
da liberação recorde 
de agrotóxicos pelo 

governo Bolsonaro. 
De 197 agrotóxicos 
liberados este ano, 
26% são proibidos na 
União Europeia.

População rejeita liberação do porte de armas Bolsonaro quer 
transformar estradas em terra sem lei

Exagero de agrotóxicos causa prejuízo ao Brasil

14 de junho
greve
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Militares assediam estudantes dentro de escolas
Um policial militar, 

cujo nome é mantido 
em sigilo, foi acusado 
de assediar uma estu-

dante do Centro Educacional 3 
de Sobradinho, uma das quatro 
escolas militarizadas no DF. Um 
dos indícios foi a mensagem en-
viada por ele no WhatsApp da 
estudante sugerindo “beijos no 
cantinho da boca”. 

Revoltados, muitos alunos 
dessa escola realizaram mani-
festações utilizando camisetas 
pretas para cobrar a punição do 
PM e protestar contra a milita-
rização. Segundo manifesto de 
alunos publicado nas redes so-
ciais, ‘a militarização nas escolas 
públicas era para melhoria e até 
nossa segurança, até aonde espe-
rávamos! Porém o que está acon-
tecendo dentro do CED 03 So-
bradinho não é bem isso. Uma 
aluna foi assediada (...) e outra 
levou um tapa na bunda (...)’.

A Comissão de Direitos Hu-
manos da Câmara Legislativa 
participou de reunião no CED 

3 e afirmou, por meio de nota, 
que, desde o início do ano letivo, 
recebe denúncias sobre a viola-
ção de direitos nas escolas públi-
cas militarizadas. O secretário de 
Educação, Rafael Parente, afir-

mou à imprensa que o policial 
foi afastado preventivamente das 
funções.

Em nota, o Sinpro (sindicato 
que representa os professores da 
Rede Pública do DF) repudiou 

a atitude do policial e declarou 
que, ‘além de expor o abuso de 
autoridade e de desrespeito para 
com uma mulher, o fato mostra 
claramente a face e os efeitos 
da militarização nas escolas pú-

blicas: o medo e o silêncio’. O 
Sinpro ainda chamou a atenção 
para a ‘falta clareza sobre o que 
ocorre dentro dessas unidades 
escolares e afirmou que ‘episó-
dios como esse de Sobradinho 
tendem a ser mais frequentes do 
que a sociedade imagina”. 

No mês de abril, em mais uma 
escola militarizada, o Centro 
Educacional 7, em Ceilândia, foi 
registrado um episódio de vio-
lência envolvendo um policial 
militar. Ele foi filmado agredin-
do estudantes na quadra de es-
portes, mesmo depois de tê-los 
imobilizado durante a separação 
de uma briga. 

Outra denúncia de assédio 
ocorreu no Colégio Militar Dom 
Pedro II, em Brasília, no fim de 
abril, quando um professor de 
futsal, que é bombeiro reforma-
do, foi acusado de assediar uma 
estudante de 13 anos. Neste caso, 
o militar foi afastado preventiva-
mente por 15 dias, mas acabou 
sendo demitido antes mesmo 
desse prazo terminar.

Concursos públicos do DF 
terão cota de 20% para negros

Colégio Chicão debate 
a reforma da Previdência

A Câmara Legislativa aprovou o projeto de 
lei nº 267/2019, da deputada Arlete Sampaio 
(PT), que reserva, para pessoas negras, 20% 
das vagas oferecidas nos concursos públicos 
para provimento de cargos efetivos e empregos 
públicos, nos Poderes Executivo e Legislativo. 

No dia 31 de maio, estu-
dantes do Centro Educacio-
nal São Francisco, em São 
Sebastião, conhecido como 
Colégio Chicão, participa-
ram da palestra “Os impac-
tos da Reforma da Previdên-
cia na vida dos brasileiros”. 

Os palestrantes foram os 
técnicos Marcos Rogério, 
advogado da Associação 
Brasileira de Juristas pela 
Democracia (ABJD), e Bru-
no Moreti, economista, com 
pós-doutorado em Socio-
logia pela UnB, analista de 

Planejamento e Orçamento, 
ambos assessores da Lide-
rança do PT no Senado. 

O auditório estava comple-
tamente lotado, dada a impor-
tância e atualidade do tema. 
Foi uma aula de cidadania. Ao 
final da exposição, os alunos 
questionaram com muita per-
tinência sobre o assunto. 

O evento contou com a 
presença do vice-diretor da 
escola, professor Matheus, 
além dos professores Isabela 
(História), Ozéias (Química) 
e Marcos (Filosofia).

Ibaneis quer privatizar 
rodoviária do Plano Piloto

O governador do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha (MDB), quer entregar a rodoviária do 
Plano Piloto para ser administrada por uma em-
presa. A ideia do governo é que seja feito até um 
shopping center no principal terminal de ônibus 
coletivo da capital federal. É esperar para ver.
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