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O FARSANTE
Ele usou a Operação Lava Jato, com
apoio da Rede Globo, para quebrar
as maiores empreiteiras do Brasil,
destroçar a engenharia nacional,
condenar ilegalmente Lula para tirá-lo da
disputa eleitoral e ganhar de Bolsonaro o
cargo de ministro da Justiça.
Agora ele se mudou para os EUA para
ganhar a bagatela de R$ 1,7 milhão por
mês na Alvarez & Marsal, uma empresa
que lucra muito para administrar os
destroços das empreiteiras brasileiras
liquidadas por ele mesmo na Lava Jato.

Lula Marques

É a crônica de um golpe anunciado,
como já alertava o deputado Glauber
Braga (Psol-RJ) em junho de 2019:
“Moro, um juiz ladrão”.
FANTÁSTICO MUNDO DO GOLPE

Vacina já!

A vacina é até agora a única alternativa
apresentada pela ciência para combater a
pandemia de Covid-19. Mas o Brasil tem
um presidente capaz de ser contra a vacina
e, o que é pior, quer evitar a todo custo
que os brasileiros sejam vacinados com a
Coronavac por sua origem chinesa.
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Ajude o Brasil Popular a
continuar informando você
O Jornal Brasil Popular está desde 2015 levando informação
à população do DF e Entorno. E agora, em tempos de pandemia, foi preciso investir nos meios eletrônicos – site e das redes
sociais. Mas assim que as condições sanitárias permitirem, o
jornal impresso vai voltar com toda a força. Contudo, a ideia
é permanecer com a comunicação via Internet e fortalecer a
parceria com os leitores.
Para fazer parte desse projeto, você pode ajudar, divulgando o
jornal e também colaborando financeiramente. Entre no site
www.brasilpopular.com e autorize o débito no seu cartão de
crédito, com valores mensais a partir de R$ 30, no ambiente
virtual do PagSeguro, com seus dados protegidos. Ou deposite no
banco (BB ou BRB) e envie o comprovante para o e-mail
jornal.brpop@gmail.com
Banco do Brasil: Agência 2901-7 / Conta Corrente 41129-9
BRB: Agência 105 / Conta Corrente 105-031566-6

Recordar é viver...
Em 2019 a extrema pobreza
foi 44% superior a de 2014.
Em 2015 o Brasil tinha o 8º
PIB (Produto Interno Bruto) do
mundo, mas este ano já passou
para 12º. A taxa de desemprego
atual subiu para 14,6%, e para
alguns economistas pode ir a
17% em 2021, enquanto que
em 2014 o país encerrou o ano
com 4,8%, o menor índice de
desemprego já registrado.
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Farsa a Jato
O ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo
Tacla Duran, era foragido da Lava Jato,
e como tem cidadania espanhola, foi
morar na Espanha. De lá ele negociou
um acordo de delação premiada com o
padrinho de casamento de Sérgio Moro,
o advogado Carlos Zucalloto, que pediu
que fossem depositados R$ 15 milhões
na conta da Rosangela Moro.
Ele fez o depósito, mas só de R$ 5 milhões. Com o comprovante do depósito e
a conversa (mensagens) gravada, Duran
denunciou a Lava Jato. E ainda disse ter
provas de que Moro falsificou documentos da Odebrecht para prejudicar o PT.

   
 

  
 
  
 
  
   



 
  

  


  
    
  
 
  
 
 
   
 
   
 

Judiciário Brasileiro

Cá entre nós...

Adiamento suspeito

Armas para quem?

“O Amapá teve 13
municípios afetados pelo
apagão, inclusive um colado
em Macapá. Mas só a eleição
na capital foi adiada pelo
Tribunal Regional Eleitoral do
Amapá, com a cumplicidade
do Tribunal Superior Eleitoral,
para evitar a derrota de
Josiel, irmão do presidente
do Senado, Davi Alcolumbre
(DEM).”

Primeiro Bolsonaro revogou
a portaria sobre rastreamento de armas desviadas
do Exército e das polícias.
Depois milícias armadas,
com armas “exclusivas” do
Exército e bazucas, assaltam
bancos, como por exemplo
os dois últimos assaltos
espetaculares em Criciúma
(SC) e Cametá (PA). Segundo
o youtuber Thiago Brasil,
isso “não é coincidência; é
modelo de negócio”.

Hélio Doyle

brasil

Defensoria Pública RS entra com ação
contra Carrefour pela morte de João Alberto

4 de dezembro de 2020

Patrícia Duarte

"

Mais do que números, falamos de humilhação, dor
e sofrimento que dia a dia,
no Brasil, perdem seus entes por um regime escravocrata que até hoje penaliza a população negra. É um racismo
institucional, de uma empresa
despreparada, que quando há
um negro dentro do seu estabelecimento não o vê como um
consumidor, mas o criminaliza
e o vê como suspeito". Esta foi
a fala do subdefensor público
geral, Alexandre Rodrigues, ao
apresentar o teor da ação coletiva que a Defensoria Pública
ingressou contra o Carrefour
e o Grupo Vector Segurança
Patrimonial pela morte de João
Alberto Silveira Freitas na loja
da rede, localizada no bairro

Passo D'Areia, na Zona Norte
de Porto Alegre.
A ação pede indenização
no valor de R$ 200 milhões
por danos morais coletivos e
sociais. Não tem finalidade individual da família da vítima,
mas sim ao fim do processo, o
valor da ação deverá ser destinado a fundos de combate
à discriminação e à defesa do
consumidor.
O pai da vítima, João Batista Rodrigues Freitas, e a esposa de João Alberto, Milena
Borges Alves, estavam presentes no anúncio da ação. Além
disso, a Defensoria também
quer que o Carrefour crie, na
capital, um plano de combate
ao racismo e ao tratamento
discriminatório, para funcio-

nários. E a adoção de campanhas de conscientização nas
mídias sociais.
No dia 19 de novembro,
João Alberto, negro, foi abordado por dois seguranças
brancos que o conduziram até
o estacionamento e o espancaram até a morte. Os homens
foram presos em flagrante, Magno Borges e Giovani
Gaspar da Silva. Também foi
presa a funcionária Adriana
Alves da Dutra, acusada de
cúmplice do assassinato.
Segundo a Polícia Civil,
João Alberto foi morto por
asfixia. O golpe fatal foi dado
por um dos seguranças que ficou com o joelho em cima do
pescoço de Beto durante quatro minutos.

Tecnologias Sociais como proposta para uma nova sociedade
Reflexões iniciais – parte 2

Jefferson Oliveira e Dalva Oliveira

Para dar continuidade ao debate
sobre Tecnologia Social (TS) é preciso
cada vez mais ter presente o desafio de
ampliar o reconhecimento sobre sua
efetividade, necessidade de sistematização dos projetos e a sua consequente
disseminação em escala.
Para o reconhecimento da sua efetividade é importante avaliar, por meio
de indicadores, a real condição para
que as TS, de fato, possam contribuir
para potencializar o acesso a efetivas
oportunidades.
Esta avaliação não está relacionada somente ao tamanho do equipamento ou ao investimento tecnológico aportado, mas sim se a mesma
está adequada às necessidades de
uma produção que se diferencie do
modo de produção convencional.
Ao apontar sobre a necessidade
de sistematização das TS é preciso
entender que muitas delas, por se
tratarem de experiências constituídas pelo saber popular das comunidades locais, carecem de uma exposição mais didática e universalizada
de sua concepção, desenvolvimento
e operacionalidade.
E é neste ponto que os saberes

acadêmicos das universidades e Institutos Federais de Educação podem e
devem participar ativamente, de forma
apropriada, contribuindo para a qualificação técnica dos projetos.
Tendo como pressuposto a efetividade e a sistematização é preciso oferecer
para as TS a condição para se transformarem em políticas públicas.
Disseminá-las em escala apresen-

ta-se como uma estratégia promissora
para superar os limites da atual política
de ciência e tecnologia.
E é contando com estes elementos
que as TS possuem as condições para
oferecer uma resposta sintonizada para
um modelo de desenvolvimento que
tenha centralidade no processo de inclusão social, tendo como atores, a própria sociedade.
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Crônica de um golpe anunciado
Moro vai para os EUA e vira sócio da administradora judicial da Odebrecht, que ele ajudou a quebrar

S

érgio Moro – ex-ministro
da Justiça e ex-juiz federal – será sócio da consultoria Alvarez & Marsal, que administra a quebra
das empreiteiras OAS, Queiroz
Galvão, Sete Brasil e Odebrecht.
Depois de comandar as ações
do Ministério Público Federal de Curitiba, liderado pelo
procurador Deltan Dallagnol,
numa gigantesca trama montada pela Operação Lava Jato,
Moro ajudou a destruir a Odebrecht e agora vai para os Estados Unidos administrar o que
restou da empreiteira brasileira.
Ele vai morar em Washington,
onde também fica a sede do
FBI, com quem a Lava Jato firmou um acordo de cooperação
ilegal para prender Lula.
O novo “trabalho” de Moro

surpreendeu alguns, mas não os
que conhecem o caráter do ex-ministro de Bolsonaro. “Todo
mundo impressionado com as
novas tarefas de Moro? Eu não
estou não”, afirma o deputado
Glauber Braga (Psol-RJ), que
chamou Moro de “Juiz Ladrão”,
no dia 2 de julho de 2019, durante sabatina do então ministro da
Justiça, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Não
ocasião, Braga disse: “Moro, a
história não absolverá o senhor.
Você irá para os livros de história
como um juiz ladrão”.
O jornalista investigativo,
Marcelo Auler, lembra que
Moro “quebrou o Brasil e entregou o país de bandeja para
os Estados Unidos”. Auler cobra
do Supremo Tribunal Federal
(STF) que seja colocado em

pauta o julgamento da suspeição de Moro, em seus processos
contra Lula.
O Partido dos Trabalhadores
também cobra que o STF julgue
logo a suspeição de Moro e solicita ainda que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras,
investigue o ex-juiz por trabalhar
em consultoria que administra a
quebra da Odebrecht.
Moro, que é sinônimo de
traição nacional, teve informações sigilosas sobre a Odebrecht quando atuou na Lava
Jato, que podem ser usadas
para beneficiar a atual administração da empreiteira que,
por atuação direta dele e de
Dallangnol, passou de líder da
engenharia nacional com projeção global a uma empresa
em recuperação judicial.

 
     
O Ministério da Justiça confirmou à defesa de Lula que não possui
nenhum documento que formalize a cooperação entre procuradores
norte-americanos e brasileiros no processo do triplex do Guarujá,
que levou o ex-presidente Lula a ser condenado, preso e tirado da
disputa eleitoral.
O acordo sobre cooperação entre Brasil e Estados Unidos foi assinado
no governo Fernando Henrique Cardoso e exige que ela passe pelo
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional. Como não houve acordo formal, ficou provado que a
negociata da Lava Jato com os norte-americanos foi ilegal.




Em uma petição enviada ao então juiz
Sergio Moro, no dia 19 de abril de 2017,
a defesa de Lula exibia dois documentos
demonstrando que o triplex no Guarujá
não pertencia ao ex-presidente. Era, na
verdade, propriedade da OAS, segundo
documentação fornecida pela Alvarez
& Marsal, empresa da qual Moro
agora é sócio. Na época o então juiz
não acreditou nos seus atuais sócios
e condenou Lula ilegalmente por ter
recebido como propina um apartamento
que nunca foi dele.
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Medo do desemprego
atinge 67% dos brasileiros

A

crise prolongada e a inoperância
do governo para criar medidas
que possam aquecer a economia
fazem aumentar pessimismo da
população. Estudo realizado pela Associação Nacional das Instituições de Crédito
Financeiro e Investimento mostra que, de
cada 3 brasileiros, 2 acreditam que o desemprego vai aumentar. As pessoas começam a sentir na pele o resultado da visão
elitista do Estado, que faz de tudo para os
mais ricos enquanto desmonta as políticas
sociais de auxílio aos que mais necessitam.
Na avaliação do secretário de Relações
do Trabalho da CUT, Ari Aloraldo do
Nascimento, a população está pagando a
conta da longa estagnação da economia,
que ‘patina’ desde o golpe de 2016 e vem
se agravando com a pandemia e a falta de

medidas por parte do governo Bolsonaro,
que em quase dois anos de mandato não
apresentou uma proposta sequer de desenvolvimento econômico. E para piorar,
reduziu os gastos sociais, abandonou a
política de valorização do salário mínimo
e intensificou o desmonte da previdência.
Além disso, o economista da subseção
do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos da
CUT, Clovis Scherer, alerta para o fato
de que a taxa de desemprego, que hoje
está em 14,4%, tende a aumentar porque
muitas pessoas perderam o emprego durante a pandemia e ainda não buscaram
uma nova colocação. E junto ainda vem a
inflação. Nos últimos 12 meses, a alta de
preços acumulada é de 4,22%, com tendência de alta.

Fim do auxílio emergencial deixará
67 milhões de pessoas desamparadas
Governo quer substituir ajuda por empréstimo, mas só quem
pode pagar receberá o incentivo, ou seja, a maioria está
condenada à míngua
Geraldo Magela

O auxílio emergencial, reduzido pelo
governo de R$ 600 para R$ 300, está marcado para acabar em dezembro deste ano
e governo de Jair Bolsonaro já avisou que
não pretende pagá-lo no ano que vem.
A previsão é de que isso vai deixar cerca
de 67 milhões de desempregados, trabalhadores informais e microempreendedores (MEIs) sem nenhum tipo de socorro
governamental para o enfrentamento da
crise econômica que foi agravada pela pandemia do novo coronavírus.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, que anunciou para uma plateia de investidores a extinção do auxílio, é a prova
cabal da falta de rumo deste governo. O
anúncio veio dias após ele próprio ter dito
aos donos de supermercados – nervosos
pela queda nas vendas – que o auxílio poderia ser prorrogado caso ocorresse uma
segunda onda do vírus no país. E o Brasil
ainda nem superou a primeira. Ele delira,
fala muito e não entrega nada, como sempre, dizem economistas e analistas.
No lugar do auxílio, o governo – sem
política pública voltada para o social –
quer oferecer uma linha de crédito de R$

25 bilhões, sendo que seria disponibilizado
o microcrédito de R$ 1 mil a R$ 5 mil para
10 milhões de informais que puderem pagar. Enquanto isso, nada será oferecido às
57 milhões de pessoas que também deixarão de receber o auxílio. Nem mesmo um
empréstimo. O governo decreta morte à
míngua à população mais vulnerável e não
demonstra um pingo de sensibilidade.
No site da CUT, o economista Eduardo Costa Pinto, professor da UFRJ, critica
a ideia do microcrédito e diz que ela soa
como uma piada em um momento de recessão, pois esse valor de R$ 25 bi não vai
fazer “nem cócegas” na recuperação da
economia, já que o valor da ajuda de emergência de R$ 600 até setembro colocou em
circulação R$ 50 bilhões por mês.
Se a crise social estourar em 2021,
como preveem diversos analistas, o governo Bolsonaro vai ficar marcado para
sempre pela crueldade e negligência para
com os mais pobres. Não é à toa que a
pesquisa do POderData, divulgada no dia
25 de novembro, aponta que em apenas
duas semanas a reprovação ao governo
subiu de 43 para 48%.

Bolsonaro e a vacina anticovid-19
Geraldo Lucchese

O presidente Jair Bolsonaro voltou a se colocar contra a aquisição de
doses da vacina Coronavac, que está
em desenvolvimento pela empresa
chinesa Sinovac em conjunto com o
Butantan, um instituto de pesquisa
histórico do governo de São Paulo e
produtor de muitas vacinas que o SUS
oferece à população.
O Ministério da Saúde planejava
comprar de 46 milhões de doses da
vacina, que está nos estágios finais
dos testes clínicos, parte deles realizados no Brasil. O acordo com a Sinovac prevê a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan, visando
sua produção no Brasil, caso os testes
confirmem sua segurança e eficácia.
Mas Bolsonaro fez o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltar atrás em
sua decisão de ajudar o Butantan a
produzir a vacina. “Morte, invalidez,
anomalia. Esta é a vacina que o Dória
queria obrigar a todos os paulistanos
tomá-la”, disse o presidente, em equívoco flagrante. Disse ainda “a vacina é
chinesa e não merece confiança”.
O vice-presidente, general Hamil-

ton Mourão, em apoio a Pazuello, havia declarado: “Essa questão da vacina
é briga política com o Dória. O governo vai comprar a vacina, lógico que
vai”. Bolsonaro então retrucou que a
decisão final sobre o assunto cabe a
ele: “a caneta Bic é minha”. Bolsonaro
não cansa de mostrar sua ignorância
e despreparo para o cargo que ocupa.
A China é nosso principal fornecedor de princípios ativos usados em
medicamentos fabricados no Brasil;
assim como de centenas de aparelhos
e dispositivos médicos, laboratoriais e
hospitalares; e também de centenas de
agrotóxicos que seu governo autorizou
para uso aqui; além de uma infinidade
de produtos que consumimos ou usamos, desde alimentos, pratos e talheres
até eletrodomésticos, cortinas e sofás.
A vacina Coronavac é produzida
com tecnologia já conhecida (vírus
inativado) e a que mais se adapta às
condições do Brasil, pois não exige
condições especiais de armazenagem,
transporte e aplicação. Além de ter o
menor preço para o SUS. Mas, corremos o risco de ficar sem a vacina.


  
O Facebook anunciou que vai remover postagens com alegações falsas sobre vacinas
contra Covid-19. A empresa comunicou que vai seguir os critérios que já utilizou
para excluir publicações com mentiras potencialmente perigosas sobre a pandemia.
Uma das aberrações que está sendo divulgada é que as vacinas chinesas conteriam
microchips para introduzir nas pessoas e espionar a população mundial.

“Sou completamente esquerdista, de pé, de fé e de cérebro”
Diego Maradona
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E o gênio partiu...

D

iego Armando Maradona morreu no
dia 25 de novembro,
exatos quatro anos
após a morte de Fidel Castro,
com quem cultivou uma grande amizade. Deixou um grande
legado ao mundo, não apenas
como craque no futebol, mas
pela sua coragem de estar sempre do lado do povo contra as
injustiças sociais mundo afora,
sobretudo na América Latina.
Sentiu e viveu todas as dores

e esperanças das nossas veias
abertas. É um argentino muito
latino-americano, como Che
Guevara, seu ídolo...
Maradona não é "só" um jogador genial. Ele era uma representação, quase um tipo ideal,
do latino-americano rebelde,
altivo, orgulhoso de sua história
e defensor de sua soberania. O
que o uruguaio Eduardo Galeano escreveu em palavras, Maradona vivia como símbolo com
todas as suas contradições.

China reage a xingamentos do governo brasileiro
Uma sequência de xingamentos contra a China, partindo de integrantes do governo
brasileiro e do filho do presidente Jair Bolsonaro, pode ter consequências ruins para o Brasil.
O último a distratar o maior
parceiro comercial do Brasil foi
o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
Ele criticou o fato de o embaixador da China no Brasil,
Yang Wanming, ter divulgado
nota no Twitter para responder
às agressões que seu país sofreu
do deputado Eduardo Bolsonaro, que na condição de presidente da Comissão de Relações
Exteriores da Câmara, disse que
o Brasil não poderia nem pensar em utilizar a tecnologia 5G
da empresa chinesa Huawei

porque ela seria usada para fazer espionagem.
Segundo Araújo, o embaixador chinês não deveria ter usado as redes sociais para tratar de
assuntos diplomáticos. A nota
da embaixada chinesa acusou
Eduardo Bolsonaro de seguir
"os ditames dos Estados Unidos
de abusar do conceito de segurança nacional para caluniar" a
China e disse que o Brasil terá
que "arcar com as consequências" se o país seguir essa retórica "infame".
"Isso é totalmente inaceitável
para o lado chinês e manifestamos forte insatisfação e veemente repúdio a esse comportamento. A parte chinesa já fez gestão
formal ao lado brasileiro pelos
canais diplomáticos", acrescen-

tou a embaixada da China.
E novamente pelo Twitter,
Wanming respondeu Araújo,
de forma indireta, com “uma
história sobre Confúcio: seu
aluno perguntou-lhe como ele
poderia ganhar o respeito dos
outros. Confúcio respondeu:
se você quer ser respeitado pelos outros, primeiro você deve
saber como respeitar os outros. Não imponha aos outros
o que você não queira”.
No meio disso tudo, Jair
Bolsonaro atacou fortemente
a vacina chinesa contra a Covid-19: "Da China não compraremos. Não acredito que
ela transmita segurança para
a população pela sua origem.
A ideia é dar espaço a outras
vacinas mais confiáveis”.

Livro de Marcelo Neves é considerada o mais
importante do constitucionalismo moderno
O livro “A Constitucionalização Simbólica”, do professor da
Universidade de Brasília (UnB),
Marcelo Neves, é o título mais
importante do constitucionalismo moderno em consulta pública internacional. A obra, também publicado em alemão e em
espanhol, esteve ao lado de outros 200 na consulta organizada
pelo professor Richard Albert.
Em um embate travado contra
a obra “Sobre a Revolução”, da
filósofa alemã Hannah Arendt,
contou com 22.886 votos e levou o prêmio estadunidense.
Para o autor, que foi candidato ao Senado pelo PT em
2018, o movimento enraizado
no livro, publicado pela primeira vez em 1994, ganha ainda
mais fôlego diante da degradação dos direitos fundamentais

da atual conjuntura política
brasileira. “A partir do golpe
contra a Presidenta Dilma e,
principalmente, com o início
do governo Bolsonaro, mesmo
a constitucionalização simbólica entrou em crise. Com o
cinismo das elites governantes
e uma certa apatia do público,
entramos em um período de
degradação constitucional no
qual o próprio governo e outros poderes públicos desrespeitam e desprezam a constituição abertamente”, lamentou.
Mas o professor comenta a
vitória em dois pontos positivos
para o Brasil: o interno e externo. “Internamente, a vitória de
minha obra tem importância
para o Brasil e para a universidade brasileira, especialmente
em um momento no qual a
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Bolívia cria Ministério da Cultura,
Descolonização e Despatriarcalização

6

Na Bolívia, o novo governo criou pela primeira
vez na história O Ministério
da cultura, descolonização
e Despatriarcalização. Este
ministério será liderado por

Sabrina Orellana Cruz, Indígena de etnia Quíchua, feminista e ativista histórica da
Confederação Nacional Das
Mulheres Camponesas, nativa e indígena da Bolívia

educação, a cultura e a ciência
brasileiras estão sendo atacadas
e vilipendiadas por um governo irresponsável. Ela revela que
a universidade brasileira está
muito viva e produz trabalhos
importantes no plano internacional”, disse.
“Do ponto de vista externo,
a vitória do meu livro serve
para romper um cerco colonial
da cultura euro-norte-americana que controla a teoria constitucional, não só impondo a
exclusividade de uma língua,
o inglês (esse não é o problema principal), mas também, e
sobretudo, impondo um único
modo de fazer teoria constitucional”, completou.
Com informações do Jornal
GGN

4 de dezembro de 2020

cidadania

Reformulação da Lei do Cooperativismo trará benefícios para o setor,
explica presidente de Cooperativa
Henrique Teixeira

P

revisto para ser votado
no primeiro semestre
de 2021, o projeto que
reformula a Lei do Cooperativismo de Crédito, Lei
Complementar 130, deve tornar o sistema cooperativo de
crédito nacional mais sólido. É
o que avalia Elias José de Souza,
presidente da Cresol, cooperativa de crédito que atua no Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Ceará
e Mato do Grosso do Sul. “O

Banco Central do Brasil vem
fortalecendo o sistema cooperativo de crédito como principal regulador do sistema financeiro nacional”, avalia.
A medida de reformulação da Lei Complementar
130 anunciada no mês passado pelo presidente do Banco
Central, Paulo Souza, tem por
objetivo fomentar a ampliação
de crédito por cooperativas
para melhorar o ambiente de
negócio no Brasil. A meta do

Banco Central é elevar para
20%, até 2022, a participação
das cooperativas no crédito
concedido pelo sistema financeiro nacional.
As cooperativas de crédito
são importantes para a economia e especialmente para a
população porque atuam com
foco no microcrédito. Cerca de
70% das operações possuem
valor abaixo de R$ 5 mil. Para
Elias, as alterações ajudam a
fortalecer o setor, uma vez que
se faz necessária uma legislação
que mantenha a solidez do sistema cooperativo e que garanta
aos associados das cooperativas
uma governança organizada,
viabilizando ações que mantenham a perenidade do negócio.
As mudanças, segundo Elias,
precisam ser implementadas
porque o sistema cooperativo
de crédito cresceu muito nos
últimos anos e estão presentes
em 95% dos municípios brasileiros e por isso medidas que
aprimorem a governança das
cooperativas são importantes.
“Em muitas cidades pequenas as cooperativas de
crédito são a única instituição financeira. Por isso é
necessário uma governança
bem estruturada com bons
princípios normativos que
conquistem a confiança dos
municípios”, aponta.

Sobrinho de Bolsonaro ganha
cargo no Senado com salário de R$21,4 mil
Léo Índio, sobrinho de Jair Bolsonaro, foi indicado pelo presidente do
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP),
para um cargo na Diretoria-Geral do
órgão. Seu salário será de R$21,4 mil.
De abril a outubro deste ano, Léo esteve lotado como assessor parlamentar
do senador Chico Rodrigues, aquele
amigo de Bolsonaro que escondeu dinheiro na cueca durante uma batida
da Polícia Federal.

Se Congresso não aprovar
regulamentação do Fundeb,
ensino público será prejudicado
O novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) será uma política
pública permanente do Estado brasileiro a partir de 2021,
mas para que o aumento dos
repasses do fundo para a educação possa vigorar, precisa de
uma lei específica detalhando
o funcionamento e as regras
operacionais. Isso porque outro
ponto basilar do novo Fundeb
é aumentar a participação da
União no financiamento, dos
atuais 10% para 23%, de forma
gradual até 2026. Mas para isso
o Congresso Nacional precisa
votar, ainda este ano, o projeto
que regulamenta o novo Fun-

deb (PL 4.372/2020). Só assim
ele pode entrar em vigor no ano
que vem para destinar mais verbas para a educação.
Além da demora dos parlamentares, outra preocupação é
com a má vontade do governo
Bolsonaro com a educação pública. O Ministério da Educação, por exemplo, não sinaliza
ao Congresso nenhum desejo
de que o projeto seja aprovado e
ainda passou a adotar um novo
parâmetro de cálculo, reduzindo, na prática, os recursos custo/aluno dos repasses do Fundeb para os municípios em 8%.
O valor, que era de R$ 3.643,16,
foi diminuído para R$ 3.349,56.

PEC 32 pode causar demissão de milhares
de servidores, inclusive os já estáveis
A Reforma Administrativa
contida na Proposta de Emenda
à Constituição — PEC 32/2020
— certamente acarretará a demissão de milhares de servidores dos três poderes da União,
estados e municípios. Os que
hoje estão na ativa — passaram
em concurso público, estágio
probatório e já adquiriram estabilidade —, também poderão
ser mandados embora.
Ao contrário do que diz o governo Bolsonaro com a ajuda da
grande mídia, o projeto atingirá
duramente atuais e futuros servidores. Somente magistrados,
parlamentares, promotores e
militares serão poupados dos
efeitos da PEC.
Segundo o advogado César
N. Silva, consultado pelo Dever
de Classe, a PEC 32 prevê que
um funcionário estável poderá

ser dispensado após condenação judicial em segunda instância, ou seja, antes do trânsito em
julgado. Mas a maior armadilha
está na “Avaliação Periódica de
Desempenho”, que pode determinar a demissão sumária do
servidor por questões meramente subjetivas, ou seja, por
exemplo, quando o trabalhador são estiver de acordo com a
ideologia do grupo que está no
poder, abrindo espaço para perseguições políticas dentro dos
órgãos públicos.
Já os futuros servidores entrarão sem qualquer estabilidade e poderão ser demitidos
a qualquer momento, mesmo
sem avaliação de desempenho
formalizada.
(com informações do Blog do
Luiz Müller)
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Catadores do DF conquistam Complexo de Reciclagem
Pedro Isaac

ção de quatro terrenos, entre os
quais se encontra esse na Cidade Estrutural, os Governos Lula
e Dilma ainda garantiram os
recursos para a construção dos
galpões, por meio de financiamento do BNDES. Foram destinados R$ 21 milhões de reais
para a construção do Complexo
Integrado de Reciclagem.
Depois de inúmeros governos locais, mais de 10 anos de
espera e muita luta dos catadores organizados, finalmente o
Complexo de Reciclagem será
inaugurado, se constituindo
como um importante passo
para a emancipação e a melhoria das condições de trabalho e
renda de milhares de catadores,
especialmente daqueles oriundos do Lixão da Estrutural.

Agência Brasília

N

esta
quarta-feira,
dia 02/12/2020, será
inaugurado o Complexo Integrado de
Reciclagem do DF, a ser operado
pela Central de Cooperativas de
Catadores de Materiais Recicláveis do DF e Entorno, CENTCOOP-DF, em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e a
Secretaria de Meio Ambiente.
O empreendimento tem capacidade para processar até 5
mil toneladas de resíduos por
mês e deve gerar 750 postos de
trabalho. O complexo ocupa
uma área de 80 mil m² na Cidade Estrutural, terreno que foi
doado à CENTCOOP-DF pela
Secretaria de Patrimônio da
União (SPU) no dia 10 de dezembro de 2009. Além da doaServidores da Educação

GDF Saúde ainda gera dúvidas que questionam vantagem em aderir ao plano
Sinpro-DF

A adesão dos servidores da
Secretaria de Educação ao Plano de Saúde dos Servidores do
Distrito Federal, GDF Saúde, foi
liberada no dia 1º de dezembro.
A proposta, entretanto, levanta
uma série de questionamentos
que, se deixados sem respostas,
podem trazer prejuízos à categoria da Educação e dos demais
setores do funcionalismo.
É histórica a luta de professoras/es e orientadoras/es educacionais, bem como do conjunto dos servidores públicos do

GDF, pela implantação de plano
de saúde. Entretanto, é preciso
lembrar que a defesa do Sistema
Único de Saúde (SUS) público,
universal e de qualidade continua sendo uma de nossas principais bandeiras. A saúde pública deve ser um direito de todas
e todos e, ao mesmo tempo, um
dever do Estado de bem-estar
social. Todavia, diante do desmantelamento desse setor e da
complexidade de reverter esse
cenário, se faz urgente a garantia de alternativa que assegure a

saúde e a vida das pessoas.
Neste sentido, o GDF Saúde,
apresentado pelo governador
Ibaneis Rocha no último dia 28
de outubro, tende a contemplar
o pleito da categoria, mas de
forma parcial. Isso porque deixa exposta uma série de lacunas
que provoca a inconsistência do
projeto e impõe contrapartidas
desfavoráveis aos servidores. É
o caso das normas de pagamento para usufruir do plano.
Em portaria assinada pelo
presidente do Instituto de As-

Unip e Uniplan são investigadas por aumentar mensalidade
A 2ª Promotoria de Justiça de
Defesa dos Direitos do Consumidor (Prodecon) investiga um aumento no valor de mensalidades
da Universidade Paulista (Unip) e
do Centro Universitário Planalto
do Distrito Federal (Uniplan).
A alegação dos alunos é que,
em vez de aumento, deveria haver abatimento do valor cobrado
na mensalidade, uma vez que a
suspensão das aulas devido à pandemia de Covid-19 teria causado
uma redução nos custos para os
estabelecimentos de ensino.
8

sistência à Saúde do Servidor
(Inas), Ney Ferraz Junior, no dia
27 de outubro, foi fixado valor
mínimo de contribuição de R$
400 para titulares e dependentes aposentados e de R$ 200
para dependentes ativos. Dessa
forma, um servidor com salário bruto de R$ 4 mil deverá
desembolsar 10% da sua renda
para usufruir como titular do
GDF Saúde, e não 4%, como
anunciou o governador Ibaneis
Rocha. Além disso, os servidores que aderirem ao plano ainda

terão que pagar coparticipação
sobre todas as despesas assistenciais.
Diante de todos os pontos expostos, o Sinpro-DF reafirma a
importância da garantia de Plano de Saúde para professoras/
es e orientadoras/es educacionais, mas ressalta que todas as
questões em aberto, que trazem
insegurança ao beneficiário, devem ser sanadas com urgência,
sob risco de prejuízo para a categoria da Educação e demais
servidores públicos do DF.

Campanha solidária do Sindicato dos Bancários
distribui cestas básicas a instituições sociais
O Comitê de Solidariedade Bancária de Combate ao
Coronavírus do Sindicato dos
Bancários de Brasília realizou
mais uma ação da campanha
“Quem tem fome tem pressa”.
A ação aconteceu no dia 27 de
novembro, com a distribuição
de 81 cestas básicas, sendo 11
para o Centro de Ensino Fundamental 03; 21 para a Casa de
Caridade São Lázaro; 30 para a
Comunidade Terapêutica Femi-

nina Casa de Abigail e 20 para
a Frente de Mulheres Negras do
DF e Entorno.
A campanha foi lançada oficialmente no dia 1º de maio
com a ajuda da categoria bancária, e tem como objetivo principal formar um fundo financeiro
emergencial para levar segurança alimentar e sanitária às pessoas que vivem em situação de
vulnerabilidade social durante a
pandemia de coronavírus.

