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A recém aprovada Lei de 
Abuso de Autoridade 
(Lei 13.869) é muito 
bem recebida por quem 

não concorda que o poder seja uti-
lizado para punir deliberadamen-
te determinadas pessoas, mesmo 
que elas sejam inocentes. O exem-
plo mais emblemático desse tipo 
de abuso vem das revelações de 
fatos e gravações que comprovam 
os desvios de conduta e fraudes 
processuais cometidos pelo Mi-
nistério Público, juízes e policiais 
federais envolvidos na “famosa” 
Força Tarefa da Lava Jato. 

A Lava Jato se perdeu na ambi-
ção de juízes e procuradores que 
desquali� caram o estado demo-
crático de direito. Esses abusos 
– coordenados pelo procurador 
Deltan Dallagnol e pelo ex-juiz 
Sergio Moro – são apenas mos-
tras do que autoridades são capa-
zes de fazer contra qualquer cida-
dão. Inclusive você, caro leitor! 

E olha que o presidente Jair 
Bolsonaro tentou barrar a nova 

Lei de Abuso de Autoridade, ve-
tando seus principais artigos, mas 
o Congresso Nacional derrubou 
18 dos 33 vetos presidenciais que 
tipi� cam algumas condutas de 
juízes e promotores como crime 
que podem ser punidos com pri-
são e perda do cargo público. En-
tre eles estão a inviolabilidade de 
comunicação relativa à pro� ssão, 
a comunicação reservada entre 

advogados e os clientes, a pre-
sença do representante da OAB 
em caso de prisão em � agrante e 
prisão em sala de estado maior ou 
em domicilio antes da sentença 
transitada em julgado – o famoso 
caso do ex-presidente Lula – num 
processo cheio de erros jurídicos.

Na verdade, a nova Lei foi fei-
ta para coibir abusos cometidas 
nas milhares de varas judiciais 

espalhadas por todo o país e a ju-
dicialização do Brasil no pós-gol-
pe de 2016, quando magistrados 
e agentes do Ministério Público 
decidiram ignorar a Constituição 
Federal para fazer valer suas con-
vicções. Eles transformaram ex-
ceções em regras, manipularam 
processos jurídicos e partidariza-
ram o judiciário em um jogo de 
poder que derrubou a presidente 

eleita Dilma Rousse�  e condenou 
à prisão o ex-presidente Lula, 
sem que eles tivessem cometido 
nenhum crime.

É muito importante convocar todo 
o público amante do cinema – progres-
sista ou não, brizolista ou não, demo-
cratas, petistas e socialistas – a assistir 
ao � lme Legalidade, do diretor gaúcho 
Zeca Brito, que com honestidade histó-
rica e talento, retrata a brava Resistência 
do Governador Leonel Brizola ao golpe 
de estado que tentava impedir a posse 
de João Goulart na Presidência, logo 

após a renúncia de Jânio Quadros.
O � lme mostra que quando há um 

dirigente destemido e capaz de convo-
car as massas, com decisão até para ar-
mar o povo dentro da lei e fazendo uso 
da comunicação revolucionária, as Rá-
dios da Legalidade, criam-se condições 
para derrotar golpes de direita, e foi o 
que aconteceu em 1961, garantindo-se 
a posse de Jango no Alvorada. 

O cinema brasileiro tinha enorme 
dívida para com Leonel Brizola, cuja 
imagem sempre foi distorcida, deso-
nestamente, pela grande mídia. Por 
isso mesmo, é importante que se rea-
lize uma mobilização para que o � lme 
Legalidade seja amplamente assistido. 
Ele é uma grande lição histórica, indi-
cando que tanto Allende, como Jan-
go em 64, e Dilma em 2016, que não 

levaram às últimas consequências o 
direito do povo de resistir a um golpe, 
foram derrotados sem luta, enquanto 
Brizola, que armou e treinou o povo 
gaúcho, organizou a Rede de Rádios 
da Legalidade (156 emissoras), conse-
guiu o apoio político necessário –den-
tro e fora das Forças Armadas – para 
fazer respeitada a Constituição e o Es-
tado de Direito Democrático.

Enquanto o povo brasileiro so-
fre com o desemprego, a volta 
da fome, a retirada de direitos 
trabalhistas, a redução nos va-

lores de aposentadorias e pensões e 
até com o fi m do direito de se apo-
sentar, o Judiciário insiste em não 
tomar providências concretas para 
restabelecer o estado democrático 
de direito. 

Apesar de ter avançado na busca da 
legalidade quando decidiu recente-
mente que os réus têm direito a se 
manifestar por último no processo 
ao serem acusados por outro réu, o 

STF (Supremo Tribunal Federal) está 
num grande dilema. 

O STF já decidiu pela nulidade das 
condenações por não ter sido assegu-
rado o direito do réu delatado se pro-
nunciar nas alegações fi nais após o 
delator, mas o presidente do STF, Dias 
Toff oli, e os ministros aliadas da Lava 
Jato – Luis Fux, Luis Roberto Barroso 
e Edson Fachin – querem encontrar 
uma maneira  de dizer que a decisão 
pode benefi ciar qualquer pessoa, me-
nos o ex-presidente Lula. 

Enquanto não encontram um jeito 

de fazer isso de forma convincente, o 
STF adiou a decisão e a Rede Globo 
trata de ir preparando o terreno para 
que a população acredite na maracu-
taia que está sendo preparada. Resta 
saber se os ministros do STF que não 
apoiam as irregularidades da Laja 
Jato terão coragem de ir contra a 
pressão da grande mídia.

Enquanto isso, Lula segue com a alma 
livre dentro da carceragem da Polícia 
Federal em Curitiba e o povo conti-
nua preso do lado de fora, esperando 
uma oportunidade para reencontrar 
novas opções de caminho a seguir.

O povo está preso do lado de fora 

ABUSO DE PODER

O ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, 
teve uma agenda secreta 
na Europa: encontros com 
a Bayer e a Basf, gigantes 
do agrotóxico mundial 
e com mineradoras. Por 
que esconder? Afi nal, ele 
é ministro do Meio Am-
biente ou representante 
do agronegócio atrasado?

Em 2018, antes de Lula ser preso 
pelo golpe da Lava Jato, a grande 
mídia alardeava que o “Mercado” te-
mia que a eleição do ex-presidente 
poderia elevar o dólar a R$ 4. Pois 
bem, Bolsonaro já conseguiu levar 
a moeda norte-americana a mais 
de R$ 4,20 e tem muito empresário 
arrependido. Há projeções de dólar 
a R$ 5 até o fi m do ano. Parece que 
o tiro saiu pela culatra...

O senadores Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ) e Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) 
viajaram de Brasília a 
São Paulo com dinheiro 
do contribuinte para 
participar do quadro “Jogo 
das Três Pistas”, no SBT de 
Silvio Santos.

Você sabia? Cá entre nós... Recordar é viver... Acabou a mamata?
Deputada bolsonarista quer 
acabar com os frentistas 

A deputada Caroline de Toni (PSL-SC) protoco-
lou na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 
4916/2019, que pretende revogar a Lei 9.956, 
de 12/01/2000 para permitir o funcionamento 
de bombas de autosserviço operadas pelo pró-
prio consumidor nos postos de combustíveis, 
em todo o Brasil. Ou seja, ela quer acabar com 
a profi ssão de frentista.

Legalidade, fi lme que retrata o sagrado direito de resistir

Osni Calixto

Beto Almeida

Livro de Janot 
deveria anular 
condenação de 

Lula

O livro Nada menos que 
tudo, do ex-procurador-
geral da República, Rodrigo 
Janot, revela parte da trama 
para forjar denúncia contra 
Lula: em setembro de 2016, 
os procuradores Deltan 
Dallagnoll e Januário Paludo 
procuraram Janot para tentar 
forçá-lo a antecipar denúncia 
por organização criminosa 
contra o PT, a fi m de sustentar 
a denúncia contra o ex-
presidente. Mais um motivo 
para anular o processo do 
triplex do Guarujá, que levou à 
condenação de Lula.

1

Saque aniversário:
a partir do próximo ano

2 5Haverá depósito
automático na conta?

3 4

Quanto maior o recurso do fundo, mais 
segurança, investimentos e crédito. Como 

banco 100% público, a Caixa é o 
principal agente desse desenvolvimento,

financiando saneamento,
construções emprego e renda. 

COISAS
QUE VOCÊ
PRECISA SABER
SOBRE SEU
FGTS 

5#

Saque imediato:
 a partir de 13/09 e até 31/03 de 2020

Quais são as novas 
formas de saque do 
FGTS?

Sim, mas apenas para 
quem já tem conta 

poupança na Caixa. Se
o poupador não quiser 

este saque,terá que fazer 
um “desfazimento”, até o 

dia 30 de abril.

E o saque aniversário?
Como funcionará?

O trabalhador poderá sacar 
uma parte de seu FGTS 
todos os anos. Pela nova 

regra, quanto maior o valor 
na conta, menor será

o percentual que poderá
ser sacado. 

O que muda para o
trabalhador?   

Pela regra do saque aniversário, 
o trabalhador não terá acesso 
ao saldo total do FGTS, em 
caso de demissão sem justa 

causa. Neste caso, o trabalha-
dor terá acesso apenas à multa 

de 40% e só será possível 
voltar à modalidade anterior 

dois anos depois.

Qual benefício em manter
o FGTS protegido e sob 
gestão Caixa?   

Ninguém está acima, nem abaixo da lei. 
Mas qual seria o andar da justiça?

Editorial
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O desastre do desemprego se 
alastra feito praga, feito peste. São 
13 milhões de desempregados, 30 
milhões de desalentados e 60 mi-
lhões se inadimplentes. Ou seja, 
100 milhões se pessoas vivendo 
à margem do mercado consumi-
dor, verdadeiros párias sociais. 

Praticamente metade da po-
pulação está sem consumo efe-
tivo, paralisando a economia. 
Gerando o subconsumismo. 

Trata-se, para os capitalistas, do 
pior dos mundos, de� ação in-
controlável, destruição de capi-
tal, diante da queda dos preços 
por falta de consumidores. Por 
isso, o “governo do desemprego” 
busca socorro emergencial nas 
ideias de Lula. Ou seja, no deses-
pero, ampliar o programa Bolsa 
Família, uma renda mínima, 
para o ser humano não morrer 
de fome. 

Os desempregados, em massa, 
habilitam-se, a � m de fugir do � a-
gelo da miséria absoluta. É o que 
mais apavora os empresários, a fal-
ta de consumidores. Hoje, são 65 
milhões os dependentes do Bolsa 
Família. Se cada um consome 1 
quilo de comida por dia, são 65 
milhões de quilos, responsáveis por 
movimentar comércio, indústria, 
transporte, circulação, distribuição, 
arrecadação e investimento. 

Na prática, representa um 
programa de desenvolvimen-
to com distribuição de renda. 
Garantir consumo é a missão 
do Bolsa Família, criado por 
Lula, que Bolsonaro é obrigado 
a manter, para evitar o desastre 
da fome que a política econômi-
ca do seu governo patrocina. O 
fundamental agora é fortalecer o 
programa. O desempregado está 
sem renda, mas precisa comer 

para não morrer de fome. E, ao 
comer, com subsídio indispen-
sável do governo, garante giro da 
produção. 

Lula, na prática, ensina eco-
nomia aos neoliberais de Bolso-
naro: sem consumo, a desigual-
dade destrói o país e espanta os 
investidores. A� nal, a fome é 
parteira de revoluções. E o ca-
pital tem pavor da instabilidade 
que as revoluções patrocinam.

O Ministério da Educação 
anunciou no último dia 30 o des-
bloqueio parcial do orçamento 
previsto para as universidades e 
institutos federais. Os recursos 
que estavam bloqueados desde 
abril geraram grande mobilização 
popular em defesa da educação. 
As universidades e institutos fede-
rais já haviam chegado ao limite, 
pois os recursos bloqueados são 
utilizados no custeio para o fun-
cionamento, como energia, limpe-
za, vigilância, e a manutenção dos 
restaurantes universitários, que 
atendem os alunos carentes. 

Segundo o deputado federal 
Rubens Otoni (PT-GO), que é 
membro da Frente Parlamentar 
pela Valorização das Universida-
des Federais da Câmara dos De-
putados, a liberação dos recursos 
da educação pelo governo, apesar 
de parcial, é uma vitória impor-
tante da mobilização que acontece 
em todo o país desde o início do 
ano em defesa de uma educação 
pública, gratuita e de qualidade. 

“Temos que continuar na 
conscientização da comunidade, 
levando a boa informação, refor-
çar a articulação no Congresso 

e pressionar o governo para que 
o Orçamento aprovado para a 
Educação seja cumprido na sua 
totalidade”, defende Otoni. 

O parlamentar a� rma que 
as mobilizações em defesa da 
educação são suprapartidárias, 
“Além do desbloqueio integral 
dos recursos para a educação, 
existe uma grande oposição à 
proposta do governo de redu-
ção do Orçamento em 18% para 
2020 e o rechaço ao programa 
Future-se, visto como ameaça à 
autonomia dos institutos fede-
rais”, esclarece.

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou uma lei que obriga 
o trabalhador a pagar imposto 
sobre férias, 13º salário e horas 
extras em acordos trabalhistas.

Essas verbas eram conside-
radas indenizatórias no pro-
cesso trabalhista e não paga-
vam impostos. Agora serão 
salariais.

Sob o governo de Jair Bolsona-
ro e seu � el escudeiro, ministro da 
Economia, Paulo Guedes, a dívida 
bruta do Brasil explodiu e atingiu 
80% do PIB (Produto Interno 
Bruto), a maior marca da história. 

No governo Dilma Rousse� , ela 
beirou os 50%. Em menos de um 
ano, Bolsonaro está praticamente 
quebrando o país, que está pres-
tas a deixar de � gurar entre as dez 
maiores economias do mundo.

Fome se alastra e exige mais Bolsa Família

Mobilizações cobram recursos para a Educação 

O plenário do Senado 
concluiu, no dia 2 
de outubro, a vo-
tação da Reforma 

da Previdência – Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC 6/2019). Trata-se de um 
terrível golpe contra o sonho 
da aposentadoria, princi-
palmente dos trabalhadores 
com salários menores. A úni-
ca alteração que a oposição 
conseguiu emplacar contra 
o relatório do senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE) foi a da 
concessão do benefício do 
abono salarial, que o governo 
Bolsonaro queria retirar.

Em tom de desabafo, o sena-
dor Paulo Paim (PT-RS) de� niu 
como um dia muito triste este 
que aprovou a reforma da Pre-
vidência. “Ela é um dos maiores 
crimes contra o povo brasileiro. 
Todos perderam: trabalhado-
res, aposentados, pensionistas, 
idosos, classe média. Acabaram 
com o direito à aposentadoria. 
Entregaram a Previdência Pú-
blica ao setor privado”.

Ao contrário do que diz a 
propaganda que o governo 
Bolsonaro colocou nas emisso-
ras de TV, paga com dinheiro 
público para enganar o povo, a 
reforma da Previdência não vai 

cortar privilégios. Os trabalha-
dores irão demorar um pouco 
para começar a sentir o impac-
to dos cortes nos benefícios de 
suas aposentadorias. 

Maior tempo de contribuição 
– Fica ampliado o tempo míni-
mo de contribuição, de 15 para 
20 anos, para os segurados que 
ingressarem no mercado de 
trabalho após a promulgação 
das mudanças constitucionais. 
Com a contribuição mínima 
de 20 anos, o trabalhador passa 
a ter direito a aposentadoria de 
apenas 60% do total de todas as 
suas contribuições.

Redução do valor médio das 
aposentadorias – Em lugar 
da média aritmética das 80% 
maiores contribuições como 
ocorre hoje no Regime Geral 
de Previdência Social, a mal-
dade do governo Bolsonaro 
fará com que a nova forma de 
cálculo utilize a média arit-
mética de todas as contribui-
ções, o que vai diminuir mui-
to o valor das aposentadorias.

Pensão por morte – A cota 
básica da pensão por morte 
será de apenas 60%, acrescida 
de 10% por dependente. Atu-
almente, para os segurados 

do Instituto Nacional de Se-
guridade Social (INSS), a lei 
prevê que a pensão é de 100% 
da aposentadoria ou da mé-
dia apurada das contribuições 
se o segurado estiver na ativa.

Aposentadoria especial – As 
novas regras previstas pelo 
governo Bolsonaro acabam 
com a proteção previdenci-
ária por meio das aposenta-
dorias especiais para aqueles 
trabalhadores da iniciativa 
privada e servidores que exer-
cem o ofício expostos a agen-
tes penosos, insalubres e/ou 
perigosos. 

Senado aprova “nova” Previdência,
que retira direitos dos trabalhadores

Bolsonaro cria mais imposto para
trabalhador pagar em acordos trabalhistas

O Brasil está quebrando

Proposta precisa ser votada pelos senadores em segundo turno, o que deve acontecer ainda em outubro

Cesar Fonseca

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, ofendeu 
os professores universitários 
chamando-os de “zebras gor-
das” por supor que suas remu-
nerações sejam elevadas. Na 
realidade, os salários dos profes-
sores são inferiores aos de um 
juiz ou promotor, de um depu-
tado, de um � scal e de um de-
legado de polícia. Seus salários 
estão achatados e devem traba-
lhar em sala de aula, pesquisa, 
extensão, orientação, publica-
ção, inovação. Zebra é quem 
propaga mentira. 

O referido ministro, num 
ofício dirigido às instituições de 
ensino, propala que as escolas 
devem acolher a diversidade de 

ideais e que respeitem as cren-
ças e convicções do estudante. 
Ao mesmo tempo, estabelece 
um sistema de denúncias, seja 
por telefone, por e-mail ou por 
escrito, em nível federal, estadu-
al e municipal, para cadastrar e 
controlar denúncias recebidas, 
que vierem inclusive anunciar 
manifestações ou protestos. 

Ao invés de favorecer a paz 
e a democracia nas escolas – 
com debate das divergências, 
diálogo, expressão da diversi-
dade, de pontos de vista e de 
modos de ser, com a mediação 
de con� itos dentro da própria 
instituição –, o ministro incen-
tiva o denuncismo e as brigas, 
viabilizando a repressão, como 

acontecia durante o governo 
militar imposto pelo golpe de 
estado de 1964. Os chamados 
“dedos duros” não aceitavam 
a liberdade de se questionar a 
ordem estabelecida. 

Mas a aprendizagem dos 
estudantes pressupõe conhe-
cer cienti� camente o mundo 
desenvolvendo a re� exão para 
além das fronteiras do que está 
estabelecido como verdade. O 
ensino/aprendizagem cientí� -
co parte da comprovação dos 
dados da história e de pesqui-
sas, distinguindo as descober-
tas cientí� cas das crendices do 
conhecimento comum e dos 
dogmas religiosos, respeitando 
a autonomia docente.

Ministro da Educação ofende
professores e incentiva o denuncismo
Vicente Faleiros

Juliana Modesto
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internacional

Foi um show de cinismo, para 
dizer o mínimo. Durante 35 
minutos, e diante de mais de 
190 líderes de Estado reuni-

dos na Assembleia Geral das Na-
ções Unidas, Jair Bolsonaro mentiu, 
distorceu fatos e atacou seus críticos 
num discurso que � utuou entre 
a ignorância e a intolerância, sua 
marca registrada.

A destruição da � oresta amazô-
nica? “Ataques sensacionalistas se es-
palharam pela mídia internacional”, 
disse Bolsonaro.

Ameaças a terras indígenas? “Fal-
sidades contadas por organizações 
não-governamentais estrangeiras 
com sua visão neocolonial sobre os 
tesouros do Brasil”, alegou ele. 

Violência policial? “Nossa polícia 
militar é o alvo de escolha do mun-
do criminoso”, a� rmou o presidente, 
ignorando os números crescentes de 

assassinatos cometidos por policiais, 
e que 75% dos policiais assassinados 
em 2017 e 2018 estavam de folga, a 
maioria deles trabalhando como se-
guranças privados.

“Trazer um índio junto não sig-
ni� ca que ele tem o apoio de povos 
indígenas. Porque ele não tem”, avi-
sou Sonia Guajajara, uma das líderes 
indígenas brasileiras que criticou as 
políticas de Bolsonaro durante a reu-
nião da ONU.

Ao reduzir a destruição das � ores-
tas entre 2005 e 2013, nas gestões de 
Lula e Dilma, o Brasil evitou vomitar 
no planeta mais de 7 bilhões de to-
neladas de carbono. Mas em vez de 
enfatizar o empenho do país em um 
passado recente, Bolsonaro preferiu 
afugentar contribuições � nanceiras 
da Noruega e da Alemanha ao de-
monizar o Fundo Amazônia, criado 
por Lula em 2008. 

Para o período escolar ve-
nezuelano de 2019-2020, que 
iniciou em setembro, o governo 
de Nicolás Maduro entregou 
gratuitamente a cada uma das 
8.244.053 crianças matricula-
das na fase de Educação Inicial, 
Básica e Especial, mochilas com 
uniformes, sapatos, livros, mate-
riais escolares e um leptop cha-
mado Canaima, usados como 
ferramentas para seus estudos. 

A Venezuela cumpre a obri-
gatoriedade de universalizar a 
educação inicial desde 1999, es-
tabelecida pela sua Constituição. 
Os estudantes são atendidos em 
período integral com merendas 

nas escolas, oferecidas pelo Pro-
grama de Alimentação Escolar. 
Este é mais um aspecto da rea-
lidade no país bolivariano que 
não é divulgado pela grande 
mídia. Há 20 anos, o governo 
venezuelano garante o acesso à 
educação e a permanência no 
sistema educacional às crianças 
em idade escolar.

Apesar das consequências 
danosas de muitos ataques so-
fridos, do bloqueio � nanceiro, 
das agressões contra a indústria 
energética, das di� culdades cau-
sadas pelas sabotagens no siste-
ma elétrico que atingem a popu-
lação da Venezuela, o governo 

tem mantido os programas es-
tatais. A conquista de melhores 
índices a cada período, como o 
do aumento de 7,26 % de crian-
ças matriculadas e atendidas 
em relação ao período anterior, 
é prova de que há empenho na 
prioridade às crianças.  

O presidente Nicolás Maduro 
rea� rmou seu compromisso de 
assegurar o oferecimento de 20% 
correspondentes à educação pri-
vada, a � m de atingir uma meta 
de 100% de escolaridade pública. 
Segundo ele, "esse é o norte do 
país, educação, espinha dorsal 
dos valores e garantia absoluta 
do futuro". 

Caro leitor, seus filhos 
ou netos e você têm 
agora à disposição 
o BebeLume, um 

canal recém-lançado na web, 
com vídeos para bebês de me-
ses a crianças de 5 anos. Com 
duração de 2 a 3min, os víde-
os visam a estimular a sensi-
bilidade emotiva, estética, a 
linguagem e o contato da be-
bezada e da criançada. Aces-
se  https://m.youtube.com/
channel/UCc4dYHVi5zdO-
eNNcsgvavwA, ponha os seus 
para assistir e observe como 
ficam encantados.

A série inaugural do Canal, 
chamada “Inspira Fundo”, traz 
12 vídeos de temas como o 
nascer, o sim e o não, o medo 
e vários outros. Poéticos, inte-
ressantes e divertidos, � zeram 
sucesso quando exibidos no 
Espaço Cultural Renato Russo, 
em setembro. A criação, o ro-
teiro e direção são da atriz, di-
retora e produtora teatral bra-
siliense Clarice Cardell, da Cia. 
La Casa Incierta. 

Teatro para bebês - Nascida 
na Espanha, essa Companhia 
também trouxe para o Brasil 
a experiência do teatro para 
bebês, que rendeu a Clarice 

Cardell o Prêmio Internacional 
Alas-BID, concedido pelo Ban-
co Interamericano de Desen-
volvimento a projetos voltados 
à 1º infância no continente.

A novidade que signi� cam 
os vídeos e os espetáculos da 
Casa Incierta acabou suscitan-
do a pesquisa cientí� ca "Bebês 
nascem profetas?", de pesqui-

sadores da Espanha, da Polônia 
e do Brasil. Eles querem saber 
o que acontece no cérebro das 
crianças quando elas reagem às 
emoções estéticas vendo os ví-
deos e as peças. O assunto será 
tema do programa Fantástico 
dedicado ao dia da criança.

Ato político - Clarice Cardell 
enfatiza que hoje qualquer ato 
artístico vira um ato político. 
“Trabalhar com artes e cultura 
neste momento crítico do Bra-
sil é ainda mais imprescindível”. 
Segundo ela, um ato político 
não precisa falar diretamente 
de política, mas postular que o 
ser humano nasce poeta desde 
o primeiro momento e que deve 
ser um cidadão com senso crí-
tico, e não manipulado. “Então, 
reivindicar cultura nos primei-
ros anos de vida se tornou mis-
são para nós”, a� rma. 

• Para cadastrar-se no Bebe-
Lume e para mais informações 
clique:
http://www.bebelume.com.br

Fala de Bolsonaro na ONU choca
planeta por mentiras e intolerância

Venezuela garante educação gratuita para 80% da população em idade escolar

distrito federal

BebeLume inova com vídeos especiais para bebês

Em Brasília, ao � nal da tarde 
de sexta-feira, na Praça Zum-
bi dos Palmares, é possível ver 
algumas cadeiras de praia dis-
tribuídas duas a duas, e pessoas 
sentadas conversando. Ali está o 
projeto Psicanálise na Rua: for-
mado por um coletivo autôno-
mo de psicanalistas de diferentes 
formações, que tem como pro-
posta sustentar a escuta psica-
nalítica em espaços públicos de 
ampla movimentação e ocupa-
ção popular. 

A proposta surgiu em Brasí-
lia no início de 2018 e se inspira 
em outras iniciativas de clínicas 
abertas de psicanálise pelo Brasil. 
O objetivo é oferecer a possibili-
dade de uma escuta psicanalítica 
a céu aberto — democratizando 
o acesso à psicanálise fora dos 

consultórios particulares ou de 
instituições —, ali onde passam 
pessoas da cidade, circulam his-
tórias, vidas que querem ser con-
tadas, faladas, escutadas em sua 
singularidade.

Quem passa no Conic, às sex-
tas ao � m do dia, ou pelo meza-
nino da rodoviária nas manhãs 
de sábado, poderá ser acolhido e 
atendido por psicanalistas do co-
letivo. Os atendimentos são por 
ordem de chegada – exceto nos 
feriados – e sem custo. 

O coletivo Psicanálise na 
Rua também oferece um gru-
po de estudos mensal, gratui-
to e aberto à comunidade do 
DF, que acontece toda quarta 
quarta-feira do mês, às 20h30, 
na Casa de Cultura da América 
Latina.

Psicanalistas vão para a rua
e atendem gratuitamente

Angélica Torres

A assistência social vive em 
situação de calamidade devi-
do ao aumento da demanda 
causada pela crise econômica. 
Somente no DF são mais de 
300 mil pessoas desempre-
gadas. O governo de Ibaneis 
Rocha adotou o ajuste � scal, 
que vai contra os servidores 
públicos. Dos R$ 15 milhões 
destinados ao setor, que o Go-
verno Federal deveria repassar 
ao GDF (Governo do Distrito 
Federal) em 2019, somente R$ 
1 milhão foi aplicado, o que 
aconteceu em fevereiro.

A má gestão do dinheiro 
público na assistência social 
tem sido uma marca do go-
verno Ibaneis, avalia o presi-
dente do Sindicato dos Servi-

dores da Assistência Social e 
Cultural do GDF (Sindsasc), 
Clayton Avelar. “O GDF ma-
nifesta seu pouco caso em re-
lação à assistência social, que 
tem sido ainda mais sacri� -
cada neste ano. Vemos todos 
os dias o sofrimento de quem 
precisa dessa política pública”.  

Precarização e calote
Com a precarização da ad-

ministração dos recursos pú-
blicos pela Secretaria de De-
senvolvimento Social, direitos 
da população que vive em vul-
nerabilidade social têm sido 
violados. Há atrasos na entre-
ga de benefícios como as ces-
tas básicas emergenciais, Au-
xílio Vulnerabilidade, Auxílio 

Natalidade, Auxílio Excepcio-
nal e também na liberação de 
passagens interestaduais à po-
pulação carente.

Esse quadro é resultado 
também do baixo contingen-
te de servidores na assistên-
cia social do DF. Concurso 
público realizado em março 
deste ano prevê a contrata-
ção de 314 pro� ssionais, mas 
o quantitativo é insu� ciente, 
segundo o Sindsasc. Para de-
safogar a assistência social se-
ria necessário contratar todo 
o cadastro reserva, de 1.570 
aprovados. A categoria recla-
ma ainda do calote do GDF 
relativo ao pagamento do rea-
juste salarial em atraso desde 
novembro de 2015. 

Assistência social do DF
vive estado de calamidademente
Fred Leão
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Canal web e teatro para público mirim atraem a atenção de cientistas

Milla Gentil

Mariliz Nery

4 de outubro de 2019

planeta por mentiras e intolerância
O ministro das Relações Exteriores 
do Brasil, Ernesto Araújo, disse que 
o mundo tem "inveja" do Brasil por 
sua relação com os EUA. É mais uma 
vergonha mundial promovida pelo 
governo Bolsonaro que coloca o país 
contra o mundo, prejudica as relações 
internacionais e o comércio exterior. 

Segundo Pedro Costa Júnior, 
professor de Relações Internacionais 
das Faculdades Rio Branco e da 
Faculdade de Campinas, as palavras 
de Araújo são "desnecessárias" 
e "prejudiciais" ao país. Para o 
professor, na diplomacia as palavras 
têm peso, precisam ser bem 
pensadas. Elas são como pregos. 
Depois você pode até retirar da 
madeira, mas elas deixam marcas".

Ministro das
Relações Exteriores 
envergonha o Brasil 
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Inscrições para o PAS
da UnB terminam dia 18/10

Aruc revive o Projeto Canta Gavião 

Mundial Sub-17 de futebol
terá partidas no Gama

DF tem 313 mil desempregados

No dia 13 de outubro, a Aruc – 
que comemora 58 anos – realiza o 
projeto Canta Gavião – Cultura & 
Cidadania, surgido nos anos 80. A 
entrada é gratuita e a programação 
vai das 9h às 21h. Durante o evento 
serão recebidas doações de alimen-
tos não perecíveis para a Creche São 
José Operário, da Cidade Estrutural.

Aproveite as brincadeiras, teatro 
infantil, esportes, capoeira, dan-
ça, feiras de livros, artesanato, artes 
plásticas, espaço saúde emocional, 
exposição de carros antigos, mo-
tos, food trucks, kombi com chopp 
e cervejas artesanais, apresentação 
da Bateria da Aruc, com o� cina de 
percussão para crianças, recital de 
poesias, concerto musical ao ar livre 
e projeção de � lmes e debate pelo 
Cineclube Gavião.

A Aruc � ca no SRES, Área Es-
pecial 8, no Cruzeiro Velho. A 
programação completa está na 
Internet (http://unidosdocruzei-
ro.blogspot.com/)

A Copa do Mundo Sub-17 de futebol masculino será dis-
putada pela primeira vez no Brasil. A partida de estreia será no 
dia 26 de outubro, entre Brasil e Canadá, no Estádio Bezerrão, 
no Gama (DF). Também serão disputados jogos nos estádios 
Olímpico e da Serrinha, em Goiânia (GO), e no Kléber Andra-
de, em Cariacica (ES). Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 40 e 
estão à venda no site da Fifa www.� fa.com/tickets.

O número de desempregados no Distrito Federal aumentou em 14 mil, de julho para agosto 
deste ano, e chegou a 313 mil, o que corresponde a 18,3% da população economicamente ativa. 
Os dados são da Codeplan e da Secretaria do Trabalho. Comércio e serviços foram os setores que 
mais demitiram.

Participe da eleição
para o Conselho Tutelar

A eleição para o Con-
selho Tutelar será no dia 6 
de outubro, das 9h às 17h. 
São centenas de candidatos 
concorrendo a uma vaga de 
conselheiro tutelar em cada 
Região Administrativa. As 
cidades do Entorno também 
elegerão sus conselheiros. 

Você poderá votar na 
candidata ou candidato da 
sua Região Administrativa. 
Portanto, cada pessoa vota 
na RA onde seu título elei-
toral está registrado. No ato 
da votação, o eleitor deverá 
apresentar, além do título 
de eleitor, documento de 
identidade original com 
foto ou o aplicativo ‘e-tí-
tulo’, disponibilizado pela 
Justiça Eleitoral.

O Conselho Tutelar – 
criado com o ECA (Estatuto 

da Criança e do Adolescen-
te) – é responsável por zelar 
pelos direitos da criança e 
do adolescente. E, além de 
atender esse público diante 
de situações de violação de 
direitos, também atende e 
aconselha as mães, os pais 
ou responsáveis. A partir do 
atendimento, o pro� ssional 
aplica medidas de proteção.

Importante dizer que 
vivemos num contexto de 
inúmeras ameaças aos di-
reitos das crianças e adoles-
centes. Portanto, é extrema-
mente necessário participar 
da eleição, ajudar a divulgá-
-la e mobilizar sua comu-
nidade para eleger pessoas 
realmente comprometidas 
com a garantia e a defesa 
dos direitos de nossas crian-
ças e adolescentes. 

Andreza Xavier 

As inscrições para o Programa de 
Avaliação Seriada (PAS) da Universi-
dade de Brasília (UnB) terminam no 
dia 18 de outubro e devem ser feitas 
pela Internet (https://www.cebraspe.
org.br/pas/subprogramas). A taxa é 
R$118 e pode ser paga até 6 de no-

vembro. A isenção da taxa pode ser 
solicitada pelos candidatos se en-
quadrem em uma das possibilidades 
previstas nos editais. São 4.232 vagas 
(2.112 para o primeiro semestre de 
2020 e 2.120 para o segundo). As pro-
vas devem acontecer em dezembro.


