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Bolsonaro torra as reservas e mata povo de fome

Foto de tamanduá cego fugindo do 
fogo na Amazônia comove o mundo

Estrangeiros fogem de investir no Brasil 

Governo acaba com 
ganho real do salário mínimo

O Fundo Amazônia, 
criado por Lula em 
2008, já trouxe R$ 3,4 
bilhões ao Brasil. A 

Noruega, responsável por 93,8% 
desse valor, suspendeu o repas-
se de 300 milhões por causa da 
política do governo brasileiro a 
favor da destruição da floresta 
amazônica. A Alemanha tam-
bém deixou de enviar recursos 

ao fundo porque Bolsonaro está 
incentivando o desmatamento.

O número de focos de quei-
madas no Brasil cresceu 70% 
este ano na comparação com 
o mesmo período de 2018. 
Segundo os números do Inpe 
(Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais), o bioma mais 
afetado é o da Amazônia, com 
51,9% dos casos.

O antipresidente antinacio-
nal Bolsonaro prepara para 
torrar as reservas internacio-
nais de R$ 388 bilhões que os 
governos Lula e Dilma acumu-
laram com políticas desenvol-
vimentistas, para gerar empre-
go, renda, produção, consumo 
e investimentos. 

E agora, o que fará Bolso-
naro? Entregará tudo aos ban-
queiros, como pagamento de 
juros e amortizações da dívida, 
submetida à permanente espe-
culação financeira?

O fato é que a política de 
Bolsonaro é manter dinheiro 
em caixa e matar os mais po-
bres de fome, para garantir juro 
alto ao mercado financeiro. Ele 

ignora que as reservas foram 
acumuladas graças à política 
de valorização do salário mí-
nimo que permitiu, com o 
aumento do poder de compra 
dos trabalhadores, girar o con-
sumo e a produção internos: 
mais crescimento, mais arreca-
dação, mais desenvolvimento. 

Vale destacar que a econo-
mia pode afundar com a des-
valorização das reservas por 
conta da guerra monetária e 
comercial entre China e Esta-
dos Unidos. E para retaliar os 
americanos, os chineses – que 
possuem reservas trilhonárias 
de dólares, acumuladas no co-
mercio bilateral China-EUA – 
ameaçam jogar dinheiro ame-

ricano no mercado às pencas. 
Ocorreria desvalorização 

do dólar em escala incontro-
lável. E o que fazer nessa hora 
com as reservas em dólares 
que o Brasil de Lula e Dilma 
acumulou?

Esse é o grande dilema            
do momento.

O governo Bolsonaro, an-
tipopular, que adota políticas 
antissociais e destrói salário 
mínimo e mercado interno, se 
prepara para jogar o dinheiro 
das reservas no bolso dos abu-
tres especuladores.

A alternativa de usá-las 
para desenvolver o país não 
está nos cálculos do entreguis-
mo bolsonariano. 

O fotógrafo Araquém Al-
cântara captou com sua lente 
a fuga de um tamanduá mi-
rim cego que fugia do fogo na 
região amazônica. Além da 
imagem, o depoimento de Ara-
quém também viralizou nas re-

des sociais e comoveu o mundo 
ao mostrar os reais riscos que 
corre a floresta amazônica de 
ser devastada pela irrespon-
sabilidade de um governo que 
trabalha para que o Brasil per-
ca sua soberania.

O caos político do governo 
Bolsonaro – com casos de ne-
potismo, xingamento a líderes 
de outros países, ameaças a 
políticos opositores e incenti-
vo à violência – está levando a 

economia para o buraco. Por 
isso os investidores estrangei-
ros estão fugindo do Brasil. 

A construção civil, por 
exemplo, teve o pior desem-
penho em taxa de investi-

mentos nos últimos 70 anos, 
segundo cálculos do pesqui-
sador Paulo Morceiro, do Nú-
cleo de Economia Regional e 
Urbana da Universidade de 
São Paulo (Nereus).

O governo Bolsonaro deci-
diu acabar com a política de au-
mento real do salário mínimo, 
criada em 2005 pelo presidente 
Lula para melhorar o poder de 
compra dos trabalhadores de 
baixa renda, dos aposentados e 
pensionistas. Para 2020, o rea-

juste não terá ganho acima da 
inflação e será de apenas 4,2%, 
que corresponde ao Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor, medido pelo IBGE. Assim, 
o salário mínimo será de R$ 
1.040,00 (R$ 42,00 acima do 
atual de R$998,00).

Todo dia é dia de des-
truição de direitos do 
povo brasileiro, pelo 
governo Bolsonaro. 

Além do projeto que defor-
ma a previdência social, com 
inúmeras perdas de direitos – 
sendo a maior o direito à apo-
sentadoria –, outras medidas 
avançam sobre os poucos di-
reitos que ainda sobram. 

O exemplo mais recente é o 
da MP da "Liberdade Econô-
mica", que autoriza o traba-
lho aos domingos e feriados, 
bastando que o patrão queira. 

Essa proposta quer dar ao 
patrão autonomia plena para 
incluir sábados, domingos e 
feriados na jornada de traba-
lho de seus empregados. Ao 
contrário da lei em vigor, que 
assegura que a possibilidade 
de trabalho nesses dias deva 
ser firmada em acordo cole-
tivo e com compensações fi-
nanceiras claras.

Todas as perdas de direito, 
provocadas por Bolsona-

ro, deixam claro que Lula foi 
condenado sem crime, com 
o objetivo de impedir sua vi-
tória nas eleições e pudesse 
aumentar os ganhos e direi-
tos dos trabalhadores. Como 
aconteceu quando foi presi-
dente. 

A divulgação de gravações e 
mensagens entre o juiz Sérgio 
Moro e o chefe da Lava Jato, 
Deltan Dallagnol, incluindo a 
TV Globo e outros veículos 
de comunicação, mostra com 
clareza a articulação que foi 
feita para condenar Lula po-
liticamente. O povo brasileiro 
precisa resistir a esse abuso!

Os movimentos sociais e par-
tidos progressistas têm que 
manter a pressão – no Con-
gresso e nas ruas – para que 
essa condenação seja anu-
lada, com a declaração de 
Lula inocente, permitindo que 
retorne à atividade política 
para liderar o enfretamento 
ao “dragão da maldade” que 
é esse governo de destruição 
de direitos e de vidas.

O santo guerreiro 
contra o dragão da maldade

A pergunta que não quer calar
“Onde estão os militares 
nacionalistas deste 
país?”
Questiona Lula diante da 
destruição da economia 
brasileira implementada 
pelo ministro Paulo Guedes, 
com apoio de uns militares 
aposentados que estão no 
governo.

Recordar é viver...Cá entre nós...
Polícia matou 1075 pessoas em apenas 
6 meses no Rio de Janeiro. 
Nenhum dos assassinatos aconteceu em área de milícias, 
que parecem protegidas. Coincidência?

Reservas internacionais 

e x p l i c a

Cesar Fonseca

são os ativos do Brasil em moeda estrangeira e 
funcionam como uma espécie de seguro para o 
país fazer frente às suas obrigações no exterior 
e a choques de natureza externa, tais como cri-
ses cambiais e interrupções nos fluxos de capital 
para o país. 

Brasil perde investimento
estrangeiro por causa
do desmatamento 

Editorial
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Privatizar o metrô fica 
caro e não garante qualidade

brasil

“A permanência de Deltan Dallagnol na força tarefa da Lava Jato não 
é mais um problema dele. Trata-se de um criminoso. Compromete a 
PGR (Procuradoria Geral da República), o CNMP (Conselho Nacional do 
Ministério Público), o STF (Supremo Tribunal Federal) e o Congresso Na-
cional, que passarão para a história como cúmplices.”   Paulo Teixeira

 Já no primeiro dia de debate 
da PEC da Previdência na Co-
missão Especial do Senado, o 
bloco de oposição – PT, PROS, 
REDE, PDT, PCdoB e setores 
do MDB – reuniu cerca de 140 
lideranças sindicais e de mo-
vimentos sociais para debater 
suas estratégias de mobiliza-
ção para barrar a Reforma da 
Previdência no Senado. 

Durante o evento, foram 

encaminhados um calendário 
de eventos e um estudo, ela-
borado pela assessoria técni-
ca, com os especialistas Bruno 
Moreti e Marcos Rogério de 
Souza, que aponta os dez pon-
tos mais críticos do texto ori-
ginal, mostrando que não há 
o combate de privilégios e que 
os mais pobres serão os mais 
prejudicados com a aprova-
ção. Veja quadro abaixo.

O presidente Jair Bolsona-
ro, com seu ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, estão 
colocando em prática o so-
nho de destruir a economia 
brasileira e entregar todo o 
patrimônio nacional para os 
especuladores estrangeiros, 
gerando pobreza de desem-
prego no país. 

Para isso, eles anunciaram 
o Programa de Parcerias e 
Investimentos (PPI), que 
amplia de forma criminosa 
a destruição do patrimônio 
público da Nação, com a 
queima total de 17 empresas 
estatais. Embora o programa 
ainda precise ser aprova-
do pelo Congresso Nacio-
nal, conforme estabeleceu o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), a situação é muito 
preocupante, pois não será 
fácil barrar essa atrocidade 
com um Congresso forma-
do por tantos parlamentares 

que não estão nem aí com a 
situação do povo, nem com a 
soberania nacional.  

Entre as empresas do 
pacote de queima do pa-
trimônio nacional estão os 
Correios, Casa da Moeda, 
Eletrobras, Telebras, Loteria 
Instantânea Exclusiva (Lo-
tex), Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos (CBTU), 

Companhia Docas do Esta-
do de São Paulo (Codesp), 
Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC), Empresa de 
Tecnologia e Informações 
da Previdência Social (Da-
taprev), Empresa de Trens 
Urbanos de Porto Alegre 
S.A. (Trensurb), Serviço Fe-
deral de Processamento de 
Dados (Serpro). 

O Senado aprovou, no dia 
21 de agosto, a Medida Pro-
visória 881, conhecida como 
MP da ‘Liberdade Econômi-
ca’, mas que na verdade é uma 
reforma trabalhista disfarça-
da. Pelo menos os senadores 
retiraram o item que libera-
va o trabalho aos domingos 
para todas as categorias pro-
fissionais sem o pagamento 
de adicional, que havia sido 
aprovada pelos deputados.

Apesar disso, outras me-
didas que afetam o traba-
lhador foram aprovadas, 
entre elas as que tratam do 

registro de ponto. A MP 
amplia de dez para 20 o nú-
mero de empregados para 
que a empresa precise re-
gistrar ponto. Além disso, 
se o trabalhador e o patrão 
fizerem um acordo, o ponto 
não precisa ser registrado 
todo dia e só será necessá-
rio para marcar hora extra, 
atraso, folga, férias e falta.

O texto libera as agências 
bancárias para funcionar aos 
sábados, afetando a jornada 
de trabalho dos bancários. 
Agora o texto segue para 
sanção de Jair Bolsonaro.

O sucateamento do sistema 
público de Saúde, iniciado no 
golpe de 2016 contra Dilma 
Rousseff, fez disparar os casos 
de sarampo no país. Na segun-
da semana de agosto, subiu de 
4 para 11 o número de estados 

que enfrentam o surto da doen-
ça. Em três meses, foram confir-
madas 1.680 infecções. A maior 
parte dos registros de sarampo 
está localizada em São Paulo, 
com 1.662 casos confirmados.

Depois da desgraça, o Minis-

tério da Saúde resolveu expan-
dir a recomendação da vacina a 
todos os bebês de 6 meses a um 
ano. Batizada de dose zero, essa 
aplicação adicional não dispen-
sa as vacinas regulares, aplica-
das aos 12 e 15 meses. 

Se a reforma da Previdência passar, a 
aposentadoria pode ficar só no sonho

Queima total: 
Brasil vai entregar 17 empresas estatais 

Senado aprova MP da 
'Liberdade Econômica', 
mas exclui regras de 
trabalho aos domingos

Surto de sarampo se espalha pelo país

Um estado policial clan-
destino foi montado para 
investigar suspeitos na Lava 
Jato, conduzida por Sergio 
Moro e Deltan Dallagnol. 
Com a colaboração do au-
ditor fiscal Roberto Leonel, 

sigilos fiscais eram quebra-
dos sem autorização judicial 
– especialmente de pessoas 
próximas ao ex-presidente 
Lula. É o que mostra o novo 
capítulo da Vaza Jato, divul-
gado pelo Intercept.

Lava Jato agia fora da lei 
para obter dados sigilosos 

23 DE AGOSTO DE 2019

Conheça os dez pontos críticos que fazem da PEC da Previdência um verdadeiro pesadelo, principalmente para quem ganha menos
Osni Calixto

Estudo do Senado mostra que todos perdem 
com a aprovação do texto original e opo-
sição promete muita luta para derrubar a 
PEC e devolver o texto para a Câmara.

1. O projeto aprovado não discute novas fontes de receita para 
a seguridade social;

2. Aumenta de 15 para 20 anos o tempo mínimo de 
contribuição para os homens, mas não cuida da geração de 
emprego;

3. Redução do Valor das aposentadorias (na média de cálculo e 
nos benefícios);

4. Redução das pensões por morte (50% do valor do benefício)

5. Aposentadoria por invalidez (redução de 60%);

6. Aposentadoria especial por exposição a agentes nocivas à 
saúde (eleva da comprovação do tempo de 15, 20 ou 25 anos a 
idade mínima para até 60 anos)

7. Abono salarial (passa a valer só para trabalhadores formais 
e exclui quem ganha acima de um salário mínimo);

8. Professores da educação básica – aumenta a idade de 50 
para 57 anos (mulher) e de 55 para 60 (homens) e reduz o 
valor pela nova regra de cálculo;

9. Servidores públicos a PEC traz uma série de regras de 
transição que dificulta sua aposentadoria, inclusive com 
aumento da alíquota;

10. Outros pontos: Constitucionalização do critério de renda do 
BPC, trabalho intermitente e privatização da previdência social 
– a Capitalização.

Os serviços essenciais ao 
bem-estar social devem ser, por 
princípio, universais e de quali-
dade. No entanto, se isso com-
prometer os lucros, o mercado 
deixa de atender a parcela mais 
desfavorecida da sociedade para 
assegurar seus ganhos. Por isso, 
países como Alemanha, Ingla-
terra e outros vivem um pro-
cesso de reestatização de seus 
serviços públicos.

Mas a moda no Brasil é a par-
ceria público-privada. Só que o 
prejuízo para os cofres públicos 
fica evidente quando se lê os 
contratos dessas parcerias. Eles 
preveem cláusulas, de maneira 
velada, com pouca publicida-
de, que garantem os lucros ao 
mercado, por meio de repasses 
concedidos pelo Estado – os 
tais subsídios – que quando são 

destinados às empresas públi-
cas são taxados como prejuízos. 
Basta ver o contrato de conces-
são da Via Quatro do Metrô de 
São Paulo, no anexo referente ao 
plano de negócios. Os repasses 
atualizados pela Tarifa de Remu-
neração são de saltar aos olhos. 

Todos os sistemas de trans-
porte sobre trilhos no mundo, 
públicos ou privados, recebem 
repasses governamentais devido 
aos altos custos. Mas os repasses 
para as operadoras privadas, ao 
contrário do que é propagado, 
são maiores que os repasses às 
operadoras públicas. Isso por-
que, nos planos de negócios pri-
vados, são computados custos 
que não constam da contabili-
dade das operadoras públicas, 
tais como lucro, mitigações de 
riscos e outros. É essa a realidade 

brasileira, como por exemplo no 
metrô do Distrito Federal. 

Contudo os direitos sociais 
devem estar acima de qualquer 
balanço contábil. A Constituição 
Federal, em seu Artigo 6º, cita 
as garantias sociais que devem 
ser providas pelo Estado para 
assegurar um mínimo de digni-
dade a cada cidadão brasileiro: 
São direitos sociais a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infân-
cia, a assistência aos desampara-
dos, na forma desta Constituição. 

O transporte público é o ve-
tor de acesso a cada um desses 
direitos. Portanto, privatizar o 
metrô caracteriza uma ofensa 
às contas públicas e à dignida-
de do cidadão. 

Privatizar o metrô fica 
caro e não garante qualidade
Carlos Alexandre da Cunha (engenheiro) e Manoel Messias (operação do Metro)
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Cem mil mulheres do 
campo, da floresta e 
das águas vieram a 
Brasília para demons-

trar sua força e capacidade de 
mobilização. Vieram mostrar 
que não concordam com a reti-
rada de direitos, que têm cons-
ciência política e sabem que é 
preciso defender a democracia, 
a justiça, a liberdade e lutar por 
trabalho digno, educação, saú-
de e desenvolvimento sustentá-
vel e solidário.

Elas acordaram bem cedo no 
dia 14 de agosto e às 7h já esta-
vam nas ruas, tomando o Eixo 
Monumental rumo à Esplanada 
dos Ministérios. Até às 12h, ca-

minharam empunhando com 
orgulho suas bandeiras, com 
seus chapéus, suas faixas, ca-
misetas e, principalmente, com 
suas ideias e paixões. É preciso 
muita paixão para fazer a maior 
manifestação de mulheres da 
América Latina acontecer com 
tanto sucesso, paz e, ao mesmo 
tempo, forte militância.

Essas mulheres vieram de-
pois de um profundo processo 
de formação política sobre o 
projeto de desenvolvimento que 
queremos: com inclusão social, 
soberania, igualdade, oportu-
nidades para todas e todos. E 
mais do que isso, denunciaram 
os diversos tipos de violência, o 

preconceito, a falta de reconhe-
cimento do trabalho produtivo 
e doméstico, entre outros.

A secretária de mulheres da 
Contqag e coordenadora ge-
ral da Marcha das Margaridas, 
Mazé Morais, avalia que todo o 
esforço realizado para a cons-
trução da Marcha valeu a pena. 
“Foram anos de trabalho e mo-
bilização, e a construção coleti-
va da Marcha tornou o processo 
muito rico e muito forte. Esse 
ato é de todas as mulheres, de 
cada uma que deixou suas casas 
e viajou milhares de quilôme-
tros para estar aqui e mostrar 
sua indignação com a retirada 
de direitos", afirmou.

Negociação secreta preju-
dicava Paraguai e bene-
ficiaria empresa ligada à 
família do presidente bra-

sileiro; reação levou à anulação do 
pacto, crise política e demissões no 
governo paraguaio  

A mídia brasileira preferiu se fin-
gir de morta sobre o mais recente 
lance na Hidrelétrica de Itaipu, mas 
no Paraguai a coisa foi séria. Tanto 
que quase termina com o impea-
chment do presidente Mario Abdo 
Benítez, acusado de tentar levar a 
cabo, com o presidente brasileiro Jair 
Bolsonaro, um acordo secreto e alta-
mente nefasto para o país vizinho.

A oposição denunciou “transfe-
rência de soberania” e Abdo alegou 
que não estava familiarizado com as 

letras miúdas - mas a imprensa pu-
blicou chats de palestras do presi-
dente que mostravam o contrário, e 
a crise política se agravou. 

Sob ataque da oposição e da socieda-
de paraguaia, o acordo entre Bolsonaro 
e Abdo, firmado em maio, acabou anu-
lado em agosto; cinco altos funcioná-
rios, incluindo o ministro das Relações 
Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, fo-
ram forçados a deixar o cargo. 

Pedro Ferreira, presidente da esta-
tal Ande, que administra a parte pa-
raguaia de Itaipu, havia descoberto o 
caso e fez com que o acordo vazasse. 
Ele se recusou a assinar o documento 
secreto ao constatar uma perda para o 
Paraguai de pelo menos 222 milhões 
de euros. 

No Brasil, o Partido dos Trabalha-

dores pediu ao Ministério Público 
para investigar Bolsonaro porque o 
pacto anulado beneficiaria uma em-
presa de energia ligada à sua família, 
a Léros Comercializadora.

Segundo apurou e divulgou um 
jornal paraguaio, a Léros propôs 
uma oferta ilegal de compra de ener-
gia para a Ande, que negocia os ex-
cedentes de Itaipu. Os planos eram 
revender essa energia mais caro no 
Brasil e dividir o lucro com a estatal.

Abdo, por ora, se segura na presi-
dência, mas seu cargo continua ame-
açado pelo escândalo. No Brasil, o 
silêncio cúmplice da mídia e a falta 
de apetite da Justiça para investigar o 
desastroso governo Bolsonaro possi-
velmente fará com que mais um ab-
surdo passe em brancas nuvens.

A vitória da chapa pero-
nista nas prévias eleitorais na 
Argentina, em 12 de agosto, 
derrotando o atual presidente 
Maurício Macri, gera grande 
esperança para a luta do povo 
brasileiro pela retomada da 
plena democracia e por impe-
dir a continuidade da entrega 
do patrimônio brasileiro, pra-
ticada pelo governo Bolsonaro.

Em 2015, o movimento 
popular conhecido por pero-
nismo – seguidores do ex-pre-
sidente Perón – foi derrotado 
porque se apresentou dividido 
nas eleições, o que beneficiou 
a vitória de Macri e a destrui-
ção de várias conquistas po-
pulares da era de Cristina e 

Nestor Kirchner. Houve acha-
tamento de salários, diminui-
ção do valor das aposentado-
rias, repressão ao movimento 
popular e sindical, inclusive 
com o assassinato de cidadãos, 
e um enorme favorecimento 
aos banqueiros. 

Nas prévias, o povo argen-
tino rejeitou o neoliberalismo 
de Macri por uma vantagem 
de 15% de votos. Essa vitó-
ria peronista é também uma 
derrota política de Bolsonaro 
– que se meteu na política ar-
gentina defendendo o candi-
dato dos banqueiros – e é uma 
vitória de Lula, já que Alberto 
Fernandes esteve em Curitiba 
em uma clara mensagem de 

solidariedade peronista a Lula 
e aos brasileiros.

O primeiro turno da eleição 
Argentina será em 27 de outu-
bro. Por isso, o governo Macri, 
acuado pela provável derro-
ta, está praticando terrorismo 
econômico, aumentando o 
preço dos produtos e também 
do dólar, gerando insegurança 
social, para tentar impedir a vi-
tória dos seguidores do ex-pre-
sidente Juan Domingo Perón 
ou deixar uma situação de caos. 

Os argentinos nos deixam 
uma grande lição: a unida-
de das forças progressistas e 
democráticas pode mudar o 
curso da política. Aprendamos 
com o exemplo peronista.

Os rumos da economia dos 
Estados Unidos preocupam o 
mercado financeiro, que já fala 
na chegada de uma recessão. 

Economistas do Goldman 
Sachs, Morgan Stanley e o Bank 
of America advertem que a 
guerra comercial entre o gover-

no de Donald Trump e a China 
prejudica o crescimento econô-
mico dos Estados Unidos. 

Outra preocupação é com a 
crescente dívida pública, que cres-
ceu 23% em julho com relação ao 
mesmo período de 2018, alcan-
çando 371 bilhões de dólares.

Cem mil mulheres mostram o poder da mobilização 
Bolsonaro tenta acordo sorrateiro e quase 
força queda do presidente do Paraguai

Unidade garante vitória peronista  na Argentina

Política de Trump empurra EUA para recessão 

Lívia Barreto
Milla Gentil

Beto Almeida
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Endereços da Cooplem
Águas Claras (Praça Jandaia, Quadra 205 / Tel 3436-4020)
Asa Norte (711N, Bloco C, Loja 50 / Tel 3447-5894)
Asa Sul (514N, Bloco B, Loja 25 / Tel 3346-1715)
Ceilândia (QNM 17, Conj H, Lote 4/6 / Tel 3373-1113)

Gama (Quadra 1, Lote 25, Setor Central / Tel 3385-1770)
Guará II (QI 25, Comércio Local, Bl A, Lj 17 / Tel 3381-4734)
Núcleo Bandeirante (Av Central, Bl 1315/1425 / Tel 3552-5948)
Sobradinho (Qd 6, Comércio Local 19, Lj 1 / Tel 3387-7788)

Sudoeste (QRSW 03, Lote 01, Subsolo / Tel 3344-9466)
Taguatinga Norte (QND 47, Lote 11 / Tel 3355-1182)
Taguatinga Sul (QSD 11, Ed. Eldorado / Tel 3562-2604)
Samambaia Norte (QS 408, Conj. E, Lote 03 / Tel 3357-5834)

Marcha das Margaridas

Mulheres Indígenas, professores 
e estudantes também foram às ruas

Em todo o Brasil, professores e estudantes foram às ruas de mais de 200 
cidades, no dia 13 de agosto, em defesa da educação pública e contra a 
reforma da Previdência. 

Em Brasília, mais de dez mil pessoas participaram do ato. Além dos cortes 
na educação que pautaram os dois últimos protestos, os manifestantes 
também expressam insatisfação com o programa Future-se, que visa a 
privatizar as universidades públicas.

A manifestação contou com o reforço da 1º Marcha das Mulheres Indígenas, 
que também protestaram na Esplanada dos Ministérios, com o objetivo de 
dar visibilidade e reconhecimento à luta contra as mudanças na política de 
saúde indígena e contra a ameaça às demarcações de terras indígenas.

A União Nacional dos Estudantes (UNE) já está anunciando novos protestos 
para o dia 7 de setembro.

O conhecimento liber-
ta. E as possibilidades são 
infinitas quando uma pes-
soa se abre a novos conhe-

cimentos. Nesse sentido, 
a chance de aprender um 
novo idioma abre cami-
nhos para futuras perspec-

tivas, não só pensando na 
vida acadêmica ou profis-
sional, mas sobretudo so-
cial e culturalmente. 

A importância de aprender um novo idioma
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Ibaneis desrespeita votação em escolas 
e vai implantar militarização na marra

Candidatos denunciam erro no processo 
seletivo para o Conselho Tutelar 

Morre  Carlinhos 7 Cordas

O governador Ibaneis 
Rocha (MDB) mos-
trou seu autoritarismo 
ao desrespeitar a vota-

ção democrática de escolas que 
decidiram não aceitar a interven-
ção da Polícia Militar (militariza-
ção) em suas dependências. 

Ibaneis anunciou que inicia-
rá a militarização pelo CEF 407 
de Samambaia e pelo Gisno na 
Asa Norte, justamente as duas 
das cinco escolas que decidi-
ram não adotar esse modelo. O 
secretário de Educação, Rafael 
Parente, queria que a decisão 
da comunidade fosse respeitada 
e se manifestou contra a atitu-
de do governador, que pronta-

mente o exonerou do cargo. No 
início do ano, Ibaneis já havia 
imposto esse padrão autoritário 
em duas escolas que também 
rejeitaram a intervenção.  

Em nota, o Sinpro (Sindica-
to dos Professores) denunciou 
a ditadura imposta por Ibaneis 
e alertou que ditaduras são ins-
trumentos autoritários de in-
divíduos oportunistas que têm 
projetos pessoais com os recur-
sos financeiros e as instituições 
públicas. 

“Ao menosprezar a decisão 
soberana das comunidades des-
sas escolas, o governador rom-
pe com o pacto civilizatório que 
sempre norteou as relações en-

tre poder e povo no Brasil, ex-
ceto durante a ditadura militar. 
Imita Bolsonaro em todos os 
gestos de terrorismo de Estado 
e implanta no Palácio do Buriti 
o Estado policial como meca-
nismo de gestão, opressão, re-
pressão, totalitarismo etc”, afir-
mou o Sinpro.

A entidade convoca profes-
sores, orientadores, estudantes, 
técnico-administrativos, pais 
e mães de estudantes para se 
unirem contra o projeto de per-
seguição, repressão, mutilação, 
criminalização dos estudantes 
em curso, cujo objetivo é a pri-
vatização e o enfraquecimento 
da educação pública.

A eleição para o cargo de 
Conselheiro Tutelar do DF está 
virando uma novela sem fim, 
em andamento mesmo com vá-
rias falhas apontadas pelos can-
didatos, mas com aval do Minis-
tério Público.

De início o edital nº 1 já foi 
publicado com erro nas da-
tas prováveis para entrega de 
documentos comprobatórios 
de requisitos 15/07/2015 a 
17/07/2015. Já o edital nº 4 foi 
publicado contendo os seguin-
tes erros: o comprovante de re-
sidência só era aceito apenas do 
anexo I do edital, o campo para 
assinatura estava em outra folha 
em branco, a comprovação de 

experiência na área da criança 
e do adolescente de no mínimo 
três anos, só era aceito por en-
tidades cadastradas no CDCA 
ou CAS/DF, a CLDF, sustou os 
efeitos contidos naquele arti-
go da resolução do CDCA por 
meio da Lei nº 2.259/2019, mas 
o CDCA não acatou a lei, e ain-
da entrou na justiça. 

O outro problema gravíssi-
mo foi na entrega da documen-
tação. Os candidatos teriam 
que entregar os documentos 
via link e tudo o que estava em 
PDF teria que ser convertido 
em IMAGEM. Como não hou-
ve protocolo de recebimento, os 
candidatos não sabiam se de fato 

houve o recebimento dos docu-
mentos pela banca. De 5.018 
candidatos aprovados para en-
tregar a documentação, foram 
reprovados 4.172. Assim, ape-
nas 846 candidatos ficaram ap-
tos a participar das outras fases 

do concurso. Isso significa que 
foram indeferidos 83,14% dos 
candidatos aprovados para en-
tregar a documentação. E para 
piorar, a banca não reconhece o 
erro de não recepção da docu-
mentação ocorrido no sistema.

Morreu em Brasília, no dia 
15 de agosto, o compositor José 
Carlos da Silva, conhecido como 
Carlinhos 7 Cordas. Aos 75 anos 
de idade ele sofreu uma parada 
cardíaca e não resistiu. 

Em Brasília, onde era bastante 
conhecido, foi reverenciado por 
várias gerações de músicos, espe-
cialmente os mais ligados ao cho-
rinho. Ele gravou dois discos e fez 
shows no exterior com o músico 
Waldir Azevedo.

Gleisson Coutinho


