
 

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

DDia 12 de abril, terça feira,  de 2022 ano do II CENTENÁRIO DA 

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL e 250 ANOS DE PORTO ALEGRE e 

100 anos do nascimento do ex Governador Leonel Brizola. 

 

Em 22 de janeiro de 2022, comemorou-se o Centenário de 

Leonel Brizola! A FASA mantém a história e a homenagem à 

Brizola, com a réplica de uma "Brizoleta" em seu campus. Assim 

como ele, acreditamos em um mundo melhor, com mais 

oportunidades, a partir da EDUCAÇÃO!  

FICOU MARCADO:  Grande do Sul, na década de 60, foram 

construídos 6.302 estabelecimentos de ensino, dos quais 5.902 

eram escolas primárias, 278 eram escolas técnicas e 122 eram 

ginásios. Isso resultou na abertura de 689 mil matrículas e 42 

mil vagas para docentes, com o Rio Grande do Sul passando a 

ter a mais alta taxa de escolarização do Brasil.  

 

100 ANOS NASCIMENTO DE BRIZOLA 

 

Debate Conjuntura Economica – Pedro Fonseca, P.Timm e 

outros- Dia 28 janeiro  

https://www.youtube.com/watch?v=myYb_hSndlk&list=PL2K8xIaaR_ue6gbmZF

GDeqVEYo0PTF8fh&index=2&t=155s  

Espaço Plural = Miguelina Vecchio e outros – Dia 28 de janeiro 

https://www.youtube.com/watch?v=5L_YS-

PfEVE&list=PL2K8xIaaR_ue6gbmZFGDeqVEYo0PTF8fh&index=4  
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RESUMÃO G1 - A conta de luz deve ficar sem cobrança extra 

até o fim do ano, segundo o diretor do ONS. Hoje o Conselho de 

Ética da Câmara do Rio de Janeiro se reúne para escolher o 

relator do processo contra Gabriel Monteiro (PL), acusado de 

filmar uma relação com uma adolescente. Em São Paulo, o 

Conselho de Ética da Assembleia Legislativa analisa o caso 

Arthur do Val, alvo de um processo por frases machistas sobre 

mulheres ucranianas. E está previsto para hoje o lançamento do 

novo álbum da Anitta. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Editorial -  

  

A Dragão da Inflação volta a assustar 

A cesta básica acumula alta de 21,4 % em 12 meses e apenas 

no mês passado o IPCA cresceu 1, 62 em março e 1,01 em 

fevereiro.  

Em Porto Alegre, segundo o DIEESE a cesta básica em março chegou a R$ 734,28, 
sofrendo um aumento de  7,52% nos três primeiros meses do ano.  

É evidente que “ela” está de volta e, sem qualquer gatilho de 

recuperação salarial, as perdas dos assalariados vão se 

somando ao longo do ano. A cada mês sobra mais dias quando 

acaba o salário...Não por acaso, várias greves já se manifestam 

no país: CSN, Banco Central, etc. e no sábado passado grandes 

mobilizações, pouco notadas pela Mídia, ocuparam as ruas de 

várias cidades no país, com cartazes contra a carestia. Maio, 

aliás, é tradicionalmente o mês vermelho de lutas sindicais e os 

movimentos grevistas poderão se alastrar por outros setores.  

 

É verdade que a inflação é mundial: 7% nos países da OCDE. 

São provocadas mais pelo lado da oferta, ainda como herança 

dos hiatos nas cadeias produtivas durante a pandemia, do que 

por alguma pressão sistemática de demanda. Afinal, mesmo 

com a recuperação do nível de emprego em alguns países do 

G1, como Estados Unidos, com taxa de desemprego pouco 

superior a 3%, os salários estão deprimidos. Uma das 

característica, aliás, das últimas décadas é que os aumentos na 

produtividade e no Produto (PIB) já não se transferem aos 

salários em benefício da ampliação da classe média. Esta se 

está depauperando diante da brutal concentração de renda.  No 



Brasil, com taxas elevadídssimas de desemprego, as lutas pela 

recuperação salarial são ainda tímidas e , com isso, a massa 

salarial medida pela PNAD continua caindo e o rendimento 

médio dos trabalhadores está abaixo do que era em 2012, dez 

anos atrás. De outra parte, os preços das commodities e da 

energia vem subindo no mercado mundial e isso pressiona 

generalizadamente os preços. A guerra na UCRÂNIA só fez 

piorar a situação que se deverá tornar crítica em alguns países 

da Europa Ocidental, principalmente se forem constrangidos a 

trocar o petróleo e gás da Rússia por produtos americanos de 

custo de extração e preços onerados por transportes mais 

longos. Aqui, portanto, vamos viver dias piores em termos de 

preços e cesta básica. 

 

Diante disso, o que dizem as autoridades econômicas. O 

Presidente Bolsonaro nada tem a dizer. Está, como sempre 

esteve, em campanha eleitoral, voltado à tentativa de 

degradação do que considera “ o mal”, aquele que o confronta 

eleitoralmente, ora o João Dória, ex governador de São Paulo, 

agora o Lula, à sua frente nas pesquisas para outubro . Paulo 

Guedes é o Candinho , de Mazzaropi, personagem extraído de 

Voltaire, para quem o mundo está sempre bom e bem arrumado: 

“ A economia brasileira está respondendo positivamente e se 

recuperando em ‘V’ ...O Presidente do Banco Central se diz 

“surpreendido com a inflação de março. Esperava um número 

menor, influenciado, talvez, pelas expectativas do ‘Mercado’, 

entidade mística que consulta para saber das coisas. E reitera o 

receituário dos últimos meses: “Os juros vão aumentar”. 

Espera=se que alcancem 13,25% no mês que vem. Com isso, 

maior custo do capital de giro, preços mais altos das 

mercadorias e uma elevação insuportável do carregamento da 

dívida pública, que já consome mais da metade da arrecadação 

de impostos federais. Para quem quiser é só fazer a conta: 

Dívida de 7 bilhões de reais, incluindo títulos em poder do 

Banco Central, a uma taxa SELIC de 12,25% , até superior na 

captação, significam em torno de R$ 800 bilhões. Ora, a receita 

de impostos da União gira em torno do dobro deste valor, com o 

detalhe que grande parte destes recursos retornam aos Estados 

e Municípios na forma de Transferências Constitucionais via 

Fundos de Participação destes entes. Em resumo, todo mundo 

sabe que a inflação no mundo inteiro se origina na OFERTA e 



não na DEMANDA, formada pela renda dos consumidores, sob 

franco controle, mas o BANCO CENTRAL continua aumentando 

juros para conter uma demanda que nem existe e com isso 

realimenta a inflação via custos, além de promover, 

deliberadamente a recessão da economia.  

Estamos mal...A INFLAÇÃO castiga os assalariados mas a crise, 

de outro lado, ao melhor o mercado das commodities, faz os 

RICOS AIND MAIS RICOS, com, por exemplo a sra. MAGGI 

 

Quem é Lucia Maggi, a mulher mais rica do Brasil, segundo a Forbes 

Empresária de 89 anos lidera a lista das 8 bilionárias do país. Eles são donos de uma 

das maiores exportadoras de soja do mundo. O filho Blairo Maggi foi ministro da 

agricultura no governo Temer e alvo de críticas de ambientalistas. 
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Como fazemos diariamente,  

estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

 

Com o apoio da Central Única dos Trabalhadores CUT/RS , 

ADUFRGS-SINDICAL e CRESOL 

 Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia 

corporativa, na defesa da informação  como um direito da 

cidadania e da democratização da Imprensa, nos termos DA 

CARTA MUNDIAL DA MÍDIA LIVRE aprovada no FORUM 

MUNDIAL em 2015 

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2022/04/11/quem-e-a-lucia-maggi-a-mulher-mais-rica-do-brasil-segundo-a-forbes.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,e7725c4c-e3a6-404a-b3cd-9f74b7c38282
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2022/04/11/quem-e-a-lucia-maggi-a-mulher-mais-rica-do-brasil-segundo-a-forbes.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,e7725c4c-e3a6-404a-b3cd-9f74b7c38282
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Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e 

respectivos links em meu FB, os quais ficam, também, 

registrados na correspondente News Letter diária que enviamos 

a todos os interessados. Conto neste programa com a 

colaboração do radialista BABITON LEÃO.  

 

FIQUE CONOSCO. ACESSE: 

Podcast - 

https://open.spotify.com/show/3U8q9v65h8p3afADz6ivfn?si=GgN

MtUmmQGOEjKIYGzar7g&utm_source=whatsapp 

 

 

NOTÍCIAS DO DIA  

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal 

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA  

Internacionais 

UCRÂNIA –  

https://open.spotify.com/show/3U8q9v65h8p3afADz6ivfn?si=GgNMtUmmQGOEjKIYGzar7g&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/show/3U8q9v65h8p3afADz6ivfn?si=GgNMtUmmQGOEjKIYGzar7g&utm_source=whatsapp


Intensifica=se a luta na região das províncias antes rebeladas 

do DONBASS e hoje reconhecidas como republicas 

independentes pela Russia. Coluna de blindados russos cerca a 

região e forças ucranianas estão esgotadas. Nenhum aceno á 

paz.  

 

França – Disputa eleitoral acirrada. 51 X 49. Candidatos saem 

em busca dos absenteístas, que não votaram no primeiro turno, 

26%, além dos indecisos e esquerdistas. Melanchón , candidato 

derrotado da esquerda pediu NENHUM VOTO EM LE PEN mas 

grande parte de suas bases a prefere ao “candidato dos ricos”, 

Macron. Zemur, derrotado na extrema esquerda pediu votos par 

LE PEN.  

As eleições francesas: Nos ajustes finais da apuração, a 

diferença entre Melenchon e Marine foi só de um ponto.  

Por outro lado, no segundo turno, ele perderia por larga 

diferença porque foi diabolizado, é visto como radical e seu 

apoio a Maduro e, no passado recente, a Putin não ajudariam. 

O PS se desminlinguiu e é pena porque Hidalgo, no quadro atual, 

é alguém que foi coerente e deu seguimento a uma gestão 

razoável, sem escândalos, na linha de Delanoye. Foi pena. 

O segundo turno não será fácil. O eleitorado de direita tende em 

direção da Le Pen que fez boa campanha e está muito mais bem 

preparada que da outra vez. Muito eleitor popular de Melenchon 

poderá votar nela. Entrou na rotina, diminuiu sua diabolização. A 

maneira como se separou de Putin que a financia foi incrível. 

Foi Zeimour quem herdou Putin. Serão duas semanas quentes 

Detalhe: 

 

1- os candidatos de extrema-direita totalizaram 33 por cento. 

 

2- Há eleitores de Melenchon, trabalhadores, que votarão por Le 

Pen 



 

3- muitos ecologistas vão preferir a abstenção  

 

Vai ser duro para Macron 

Outros detalhes: 

 

1.A derrocada do partido tradicional de direita e do PS. 

  

2.Na direita, pode-se ver a subida de Rachida Datti, uma 

originária do Marrocos, a meu ver, terrível(Marco Antônio 

Rodrigues Dias, de Paris) 

 

 

 

COVID 

Com 39 mortes por Covid em 24 horas, Brasil tem menor média móvel em 86 dias 

São também 30.148.181 casos registrados do novo coronavírus desde o início da 

pandemia, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. 

Coronavírus = Vacinação contra a Covid: mais de 75% da população está totalmente 

imunizada; 38% recebeu a dose de reforço 

11 milhões de crianças receberam a 1ª dose. Dados foram coletados pelo consórcio 

de veículos de imprensa nesta segunda (11). 

Vacinas - Brasil registra mais 88 mortes por Covid em 24 horas; média móvel completa 

8 dias abaixo de 200 

São também 30.141.470 casos registrados do novo coronavírus desde o início da 

pandemia, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. 

 

COVID  - Em queda, média móvel de mortes por Covid no Brasil 

completa 10 dias abaixo de 200 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/04/12/homem-que-sobreviveu-a-ataque-de-abelhas-fraturou-os-dois-pes-ao-tentar-fugir-seis-semanas-sem-colocar-o-pe-no-chao.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/04/12/homem-que-sobreviveu-a-ataque-de-abelhas-fraturou-os-dois-pes-ao-tentar-fugir-seis-semanas-sem-colocar-o-pe-no-chao.ghtml
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/04/10/com-39-mortes-por-covid-em-24-horas-brasil-tem-menor-media-movel-em-86-dias.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,dc94c9ee-9a97-41d3-9b42-aadec32834e3
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2022/04/11/vacinacao-contra-a-covid-mais-de-75percent-da-populacao-esta-totalmente-imunizada-38percent-recebeu-a-dose-de-reforco.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,dc94c9ee-9a97-41d3-9b42-aadec32834e3
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2022/04/11/vacinacao-contra-a-covid-mais-de-75percent-da-populacao-esta-totalmente-imunizada-38percent-recebeu-a-dose-de-reforco.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,dc94c9ee-9a97-41d3-9b42-aadec32834e3
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/04/09/brasil-registra-mais-88-mortes-por-covid-em-24-horas-media-movel-completa-8-dias-abaixo-de-200.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,dc94c9ee-9a97-41d3-9b42-aadec32834e3
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/04/09/brasil-registra-mais-88-mortes-por-covid-em-24-horas-media-movel-completa-8-dias-abaixo-de-200.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,dc94c9ee-9a97-41d3-9b42-aadec32834e3
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/04/12/homem-que-sobreviveu-a-ataque-de-abelhas-fraturou-os-dois-pes-ao-tentar-fugir-seis-semanas-sem-colocar-o-pe-no-chao.ghtml


São 661.389 óbitos e 30.158.707 casos registrados do novo coronavírus 

desde o início da pandemia, segundo dados reunidos pelo consórcio de 

veículos de imprensa. Foram em média 144 vítimas por dia na última 

semana. 

Por Fábio Tito, g1 - 11/04/2022 20h04  Atualizado há 8 horas 

 

 

--:--/--:-- 

Média de mortes por Covid está abaixo de 200 há dez dias 

O Brasil registrou nesta segunda-feira (11) 80 mortes pela Covid-19 nas últimas 
24 horas, totalizando 661.389 desde o início da pandemia. Com isso, a média 
móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 144, abaixo da marca de 200 pelo 

décimo dia e a mais baixa desde 14 de janeiro (quando estava em 138). Em 
comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -34%, tendência 
de queda nos óbitos decorrentes da doença. 

Brasil, 11 de abril 
 Total de mortes: 661.389 
 Registro de mortes em 24 horas: 80 
 Média de mortes nos últimos 7 dias: 144 (variação em 14 dias: -34%) 
 Total de casos conhecidos confirmados: 30.158.707 
 Registro de casos conhecidos confirmados em 24 horas: 10.526 
 Média de novos casos nos últimos 7 dias: 22.337 (variação em 14 dias: -21%) 

 de Saúde. 
 
 

Reserva indígena ameaçada 

MPF pede novas ações na Terra Yanomami após denúncias de abuso sexual 

Há 11 horasRoraima 

 Garimpeiros exigem sexo com ianomâmis em troca de comida, diz relatório 
 Assassinatos no campo aumentam 75% em 2021, aponta estudo 

Violência 

Policial reage a arrastão no Centro de SP, e tiroteio mata estudante 

 

 

 

Garimpo ilegal traz fome, doença e exploração sexual para 

território Yanomami, diz estudo. Relatório inédito produzido por 

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/04/11/apos-relato-de-abuso-sexual-de-meninas-yanomami-mpf-diz-que-pediu-a-uniao-novas-acoes-policiais.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/04/11/garimpeiros-exigem-sexo-com-meninas-e-mulheres-yanomami-em-troca-de-comida-aponta-relatorio.ghtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/04/11/assassinatos-no-campo-aumentam-95percent-entre-2020-e-2021-diz-relatorio-do-cpt.ghtml
https://g1.globo.com/hora1/playlist/hora-1-ultimos-videos.ghtml#video-10474581-id
https://g1.globo.com/hora1/playlist/hora-1-ultimos-videos.ghtml#video-10474581-id
https://g1.globo.com/hora1/playlist/hora-1-ultimos-videos.ghtml#video-10474581-id
https://g1.globo.com/hora1/playlist/hora-1-ultimos-videos.ghtml#video-10474581-id


indígenas responsabiliza governo Bolsonaro e descreve abusos 

sexuais em troca de comida 

Publicado BRASIL DE FATO 

Reserva indígena ameaçada 

MPF pede novas ações na Terra Yanomami após denúncias de abuso sexual 

Há 11 horasRoraima 

 Garimpeiros exigem sexo com ianomâmis em troca de comida, diz relatório 
 Assassinatos no campo aumentam 75% em 2021, aponta estudo 

  

Indígenas de RO voltam a protestar pedindo medicamentos e profissionais de 

saúde na Casai 

 Manifestação é pacífica e acontece na Casai em Porto Velho. Primeiro protesto 

foi registrado em 1º de abril. 

Imagens apontam garimpo ilegal em 
área solicitada por parceiro do ex-
presidente do ICMBio 

https://apublica.org/2022/04/imagens-sugerem-garimpo-ilegal-em-
area-pleiteada-por-parceiro-de-ex-presidente-do-icmbio/ 

Fonte: Agência Pública 

Resumo: 

Indiciado recentemente pela Polícia Federal, Bruno Cezar Cecchini tem pedidos de 

garimpo em unidade de conservação onde imagens indicam ocorrer atividade 

garimpeira 

Por Anna Beatriz Anjos, Bruno Fonseca, Ciro Barros, José Cícero 

O presidente da Confederação Nacional de Mineração (CNMI), o empresário 
Bruno Cezar Cecchini, foi indiciado ao lado de outras 14 pessoas físicas e 
jurídicas pela Polícia Federal de Goiás (PF-GO) por supostamente chefiar uma 
organização criminosa para exportar ouro ilegalmente do Brasil para a Europa. 
Cecchini, conforme revelado pela Agência Pública, atua na CNMI junto ao ex-
presidente do ICMBio, o coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo 
Homero de Giorge Cerqueira, que se apresenta como diretor da entidade. A 
confederação foi registrada na Receita Federal neste ano e afirma atuar em 
defesa dos interesses dos grupos garimpeiros para regularização do garimpo 
em áreas protegidas. 

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/04/11/apos-relato-de-abuso-sexual-de-meninas-yanomami-mpf-diz-que-pediu-a-uniao-novas-acoes-policiais.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/04/11/garimpeiros-exigem-sexo-com-meninas-e-mulheres-yanomami-em-troca-de-comida-aponta-relatorio.ghtml
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/04/11/assassinatos-no-campo-aumentam-95percent-entre-2020-e-2021-diz-relatorio-do-cpt.ghtml
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2022/04/11/indigenas-de-ro-voltam-a-protestar-pedindo-medicamentos-e-profissionais-de-saude-na-casai.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,e7725c4c-e3a6-404a-b3cd-9f74b7c38282
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2022/04/11/indigenas-de-ro-voltam-a-protestar-pedindo-medicamentos-e-profissionais-de-saude-na-casai.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,e7725c4c-e3a6-404a-b3cd-9f74b7c38282
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2022/04/11/indigenas-de-ro-voltam-a-protestar-pedindo-medicamentos-e-profissionais-de-saude-na-casai.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,e7725c4c-e3a6-404a-b3cd-9f74b7c38282
https://apublica.us8.list-manage.com/track/click?u=47bdda836f3b890e13c9f416d&id=af766f22c0&e=acd66701bd
https://apublica.us8.list-manage.com/track/click?u=47bdda836f3b890e13c9f416d&id=af766f22c0&e=acd66701bd
https://apublica.us8.list-manage.com/track/click?u=47bdda836f3b890e13c9f416d&id=845bfc4113&e=acd66701bd
https://apublica.us8.list-manage.com/track/click?u=47bdda836f3b890e13c9f416d&id=47f07224e9&e=acd66701bd
https://apublica.us8.list-manage.com/track/click?u=47bdda836f3b890e13c9f416d&id=f7ccb167c6&e=acd66701bd


A partir de análise de imagens de satélite e consulta a processos minerários da 
Agência Nacional de Mineração (ANM), a Pública também encontrou indícios 
de atividades de garimpo em áreas requisitadas por Bruno Cecchini e uma 
cooperativa de garimpeiros ligada a ele, a Coopermix Gold (Cooperativa 
Mineral da Bacia do Tapajós de Itaituba), dentro da Área de Proteção 
Ambiental (APA) do Tapajós, criada pelo Governo Federal em Itaituba, no sul 
do Pará. 

Em março deste ano, Cecchini e o coronel Homero participaram de 
uma audiência pública que discutiu propostas para a regularização da atividade 
garimpeira no interior da APA do Tapajós. Ela é a Unidade de Conservação 
(UC) mais afetada por extração de ouro irregular no país, segundo estudo da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). De acordo com o estudo, 
foram nove toneladas do minério extraído ilegalmente de lá só entre 2019 e 
2020. 

 

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

Inflação causa supresa ao BC e mercado já prevê juro maior. 

Analistas revisam estimativa  SELIC de 13,25%; Guedes se diz 

confiante na vitória. 

ESP 

Sem aval do MERCOSUL Brasil quer cortar imposto de 

importação. Ideia é reduzir em 10% imposto de produtos fora do 

bloco 

FOLHA 

Campeã de licitações teve encontros sem ata com governo. ENGEFORT que 

recebeu R$ 620  milhões em contratos com estatal federal recebeu Alcolumbre e 

Rogério Marinho. 

PODCASTS 

O Assunto g1 dia 12 de abril -  
Eleições na França: vitória de Marine Le Pen é 'extremamente 

perigosa e possível', avalia cientista político 

Para Miguel Lago, candidata da extrema direita vem aparentando 

imagem mais 'moderada' em campanha, o que pode prejudicar 

reeleição do líder francês. 

https://apublica.us8.list-manage.com/track/click?u=47bdda836f3b890e13c9f416d&id=7d4a4199c2&e=acd66701bd
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https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/04/12/eleicoes-na-franca-vitoria-de-marine-le-pen-e-

extremamente-perigosa-e-possivel-avalia-cientista-politico.ghtml  

 

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 12 ABRIL 22 

A mudança no discurso de Le Pen e as chances da 

ultradireita na eleição francesa 

Candidata enfrenta Macron no segundo turno com expectativa 

de melhorar desempenho 

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2022/04/a-mudanca-no-discurso-de-le-pen-e-as-chances-da-

ultradireita-na-eleicao-francesa-ouca-podcast.shtml  

 

GLOBO - https://audioglobo.globo.com/g1/podcasts  

OPINIÕES  

Gilvan Cavalcanti - tSf5 cc1ohh2l5n912om4h27d  · DIA 11 abril 

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

Destaques 11/04/2022 – Acesse o link abaixo: 

http://gilvanmelo.blogspot.com.br/ 

José Eduardo Faria: O Festival e a Consciência política dos 

jovens 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../jose-eduardo-faria-o... 

Marcus André Melo*: O ciclo da popularidade 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../marcus-andre-melo-o... 

Celso Rocha de Barros: Lula com Alckmin, Bolsonaro com Ustra 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../celso-rocha-de-barros... 

Bruno Carazza*: Lula pesca no seu próprio aquário 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-carazza-lula... 

Alex Ribeiro: Inflação maior e juros altos por mais tempo 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../alex-ribeiro-inflacao... 

Michel Temer*: Pacificação, programa de governo e o voto 

contra 
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https://gilvanmelo.blogspot.com/.../michel-temer... 

Denis Lerrer Rosenfield*: A força do Ocidente 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../denis-lerrer... 

Mirtes Cordeiro*: O Brasil de frente para as eleições 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../mirtes-cordeiro-o... 

Fernando Gabeira: O que restou do nosso amor? 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../fernando-gabeira-o... 

Miguel de Almeida: Reeleição, herança maldita 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miguel-de-almeida... 

Irapuã Santana: Unidade do Direito 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../irapua-santana... 

Joaquim Ferreira dos Santos: Fecha não uma livraria, mas o 

bairro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../joaquim-ferreira-dos... 

O que a mídia pensa: Editoriais / Opiniões 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../o-que-midia-pensa... 

 

 

 

A TERRA É REDONDA 

Leitura e crença - Por FLÁVIO R. KOTHE: O leitor de ficção 

aprende a exercitar a sua liberdade interior percorrendo 

espaços do que poderia acontecer [...] 

 

A vitória da fome - Por ALEXANDRE ROSA: Considerações sobre 

o romance-folhetim de Pausilippo da Fonseca [...] 
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A narrativa como ilusão coletiva - Por RENATO ORTIZ: A 

“verdade” de uma narrativa encontra-se em sua coerência 

interna, sua razão de ser não repousa no que lhe é alheio [...] 

 

O frenesi dos gastos militares - Por GILBERT ACHCAR: 

Complexos industriais militares em todos os lugares estão 

esfregando as mãos de alegria [...] 

 

O manejo das emoções - Por ALEXANDRE ARAGÃO DE 

ALBUQUERQUE: Os EUA hipostasiam, simultaneamente, nos 

corações e mentes de grande parte das populações ocidentais, 

a paternidade e a divindade [...] 

 

BRASIL DE FATO 

Câmara aprova PEC que desobriga estados e municípios de 

investimento mínimo em educação. Proposta retira a 

possibilidade de punição a prefeitos e governadores que não 

usaram recursos na área durante a pandemia 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 22:32 

 

Milhares de indígenas protestam em Brasília contra mineração 

em terras tradicionais 

Grupo de manifestantes marchou por 4 quilômetros e bradou 

contra proposta em frente ao Ministério de Minas e Energia 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 22:04 

 

 

PT adia lançamento de candidatura de Lula; evento deve 

acontecer dia 7 de maio em SP 

Formalização aconteceria em 30 de abril, mas eventos de 

partidos aliados forçaram a mudança de data 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 21:16 
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Ronda política: AGU blinda Bolsonaro; empresa de fachada em 

licitações; Lula busca apoios no DF; Advocacia-Geral da União 

diz que não há apresentadas provas de que o presidente agiu de 

forma ilícita junto a pastores 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 20:14 

 

Defesa investe em Viagra e internet não perdoa; deputados 

suspeitam de superfaturamento 

Forças armadas aprovaram aquisição de mais de 35 mil 

comprimidos comumente usados para tratar disfunção erétil 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 19:19 

 

Sindicato denuncia demissão em massa na empresa Neoenergia 

de Brasília 

Sem aviso prévio, trabalhadores foram demitidos nesta 

segunda-feira (11) e escoltados para fora da empresa 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 18:01 

 

Liga Muçulmana do Paquistão volta ao poder após destituição 

de Imran Khan 

Ex-premiê acusa Estados Unidos de inteferência e diz que há 

"intervenção estrangeira" em curso no país 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 17:52 

 

Deputada negra de MG que contabiliza 3,5 mil ameaças de 

morte perde escolta policial 

“Nós, mulheres negras, estamos ameaçadas de não podermos 

exercer o nosso direito político”, disse Andréia de Jesus (PT) 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 17:19 
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Após recorde de casos diários, China afirma que manterá 

estratégia "zero covid". Com recorde de casos e surto em 

Xangai, chineses registram seu maior número de infecções 

desde início da pandemia 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 17:14 

 

Movimento pela Soberania Popular na Mineração completa 10 

anos e faz live nesta segunda (11). O MAM surgiu no Pará em 

luta contra a Vale e hoje atua em 14 estados brasileiros; live 

ocorre às 20h pelo YouTube 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 16:32 

 

 

RJ: presidente da CPI dos Trens questiona explicações de 

concessionária para falhas no serviço. Deputados debateram 

nesta segunda multa de mais de R$ 2 milhões à concessionária 

pela precariedade do serviço 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 16:22 

 

Famílias do campo e da cidade participarão da Jornada de 

Lutas por terra, teto e pão no Paraná. Jornada terá celebração 

ecumênica, marcha e ação de solidariedade durante os dias 12 

e 13 de abril 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:38 

 

BA: MST inicia marcha de Feira de Santana a Salvador para denunciar 

violência no campo 

Com lema “Reforma Agrária Popular: por Terra, Teto e Pão” caminhada, com 

cerca de 3 mil pessoas, defende a democracia 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 14:12 

 

Haddad chegaria a 49% dos votos válidos em SP com apoio de Lula e 

Alckmin, diz pesquisa Ipespe. Ex-prefeito ainda não tem garantia de que terá 

Alckmin no palanque, já que Márcio França segue disposto a concorrer 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 14:09 
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Em menos de 24h, Acampamento Marielle Vive é alvo de dois atentados a 

tiros no interior de SP. Apesar de BO feito, Secretaria de Segurança Pública 

de Valinhos diz que não foi informada e não tomou providências 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 13:11 

 

Prefeito de Curitiba pretende destinar mais de R$ 174 mi a empresas de 

transporte coletivo. Projeto enviado à Câmara quer compensar as 

concessionárias sobre a diferença entre a tarifa social e a tarifa técnica 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 12:12 

 

 

 

 

Após 2 anos, jovens do MST voltam a acampamento no local do massacre de 

Eldorado dos Carajás. Em 2022, evento volta ao formato presencial e deve 

reunir 150 participantes de diferentes partes do país 

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 09:56 
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12 de abril de 2022 

  

 

Olá! Se a covid deu sinais de arrefecimento, agora 

é a rede de atendimento a crianças em Porto 

Alegre que preocupa na área da saúde. Uma soma 

de fatores causa uma alta demanda para a qual o 

sistema não está dando conta, e isso que ainda 

faltam 40 dias para o inverno, quando a situação 

historicamente piora. Também contamos hoje o 

desfecho de uma cena que marcou o fim de 

semana: carros estacionados pela Redenção. 

Spoiler: os motoristas vão sentir no bolso. Você 

ainda vai ler sobre a ideia para o futuro do trecho 

da orla sem o Anfiteatro Pôr do Sol e a aprovação 

da PEC que isenta de responsabilidades prefeitos 

que não investiram o mínimo em educação durante 

a pandemia. Na seção de Cultura, o rapper Zudizilla 

fala de seu novo trabalho.  

Previsão do tempo: A terça-feira será de bastante 

nebulosidade no RS. Em Porto Alegre, o dia vai ser 

ameno, com máxima de 23°C.  

 

 

Quero receber a edição completa  

 

 

Projeto 50 Mais Cultura lança programa de oficinas gratuitas no 

Vila Flores 

Ação patrocinada pelo Agi via Lei Federal de Incentivo à Cultura 
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inicia em abril com diversas atividades 

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 17:19 

 

 

Coletivo seis+1 lança o livro 'e fiquem bem' na Associação 

Chico Lisboa, em Porto Alegre 

Romance infantojuvenil lançado pela Physalis Editora conta a 

história de personagens que acordam cercados por um muro 

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 12:08 

 

 

Oficina gratuita de direção fotográfica com Bruno Polidoro está 

com inscrições abertas 

Curso promovido pela Secretaria da Cultura do RS, por meio do 

Instituto Estadual de Cinema, ocorre de 19 a 28 de abril 

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 11:22 

 

Oposição quer discutir instalação de CPI para investigar o Previmpa    

Para o líder da bancada do PT, vereador Leonel Radde, é necessário apurar o que está 

acontecendo no fundo previdenciário 

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 18:18 
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                          ARTIGO DO DIA 

José Eduardo Faria: O Festival e a Consciência 

política dos jovens 
segunda-feira, 11 de abril de 2022 - https://gilvanmelo.blogspot.com/.../jose-eduardo-

faria-o... 

Horizontes Democráticos 

A confusão armada pelo presidente Jair Bolsonaro e 

sua turma por causa dos protestos ocorridos 

no Lollapalooza Brasil, um festival de música 

alternativa, deu a dimensão do receio que eles têm das 

novas gerações. O que mais os preocupou não foi o 

que aconteceu no primeiro dia do evento, quando a 

cantora Pabllo Vittar ergueu uma bandeira em favor do 

ex-presidente Lula, pré-candidato na eleição de 

outubro, deflagrando com isso uma onda de 

xingamentos do público jovem contra o inquilino do 

Palácio do Planalto. 

Foi, isto sim, o que aconteceu no segundo dia, quando 

o cantor Emicida aproveitou o momento para promover 

a campanha pelo voto jovem, incentivando 

adolescentes a tirarem seu título de eleitor para 

votarem contra Bolsonaro, com o objetivo de impedir 

sua reeleição. Após o protesto do primeiro dia, um 

partido bolsonarista recorreu ao Tribunal Superior 

Eleitoral, alegando que o ato de Vittar era ilegal, por 

configurar campanha eleitoral antecipada. Como um 

ministro da corte acolheu o recurso, tomando uma 

decisão desastrosa e inconstitucional, a ponto de 

impor uma descabida censura à liberdade de 

expressão, o caso teve uma enorme repercussão 

negativa em todo o País. Foi justamente por isso que a 

fala de Emicida causou enorme impacto junto ao 

público jovem, deixando o bolsonarismo apavorado 
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com o risco de adolescentes correrem para tirar seu 

título de eleitor. 

Ainda que tosco e ignaro, o presidente da República, 

que sempre desqualificou a juventude brasileira por 

considerá-la simpatizante de ideias “marxistas”, 

passou recibo. Ao perceber o quanto o voto dos 

adolescentes que pediriam ao TSE a emissão de seus 

títulos de eleitor poderia dificultar sua reeleição, ele 

exigiu do partido que o apoiava que voltasse atrás e 

desistisse o mais rapidamente possível da ação. Se as 

grandes ansiedades dominam os espíritos, qual é o 

motivo que leva as novas gerações a terem horror a 

um dirigente que despreza seus anseios, que faz pouco 

caso de seus valores e que tenta reiteradamente 

desqualificá-las? 

O problema por trás desta questão não é novo. Ele traz 

ao debate atual uma bela e instigante conferência 

proferida por Celso Furtado no Instituto Nacional de 

Estudos Superiores, em São Paulo, há exatas seis 

décadas[1]. Mais precisamente, no dia 25 de janeiro de 

1962. Ou seja, cerca de 26 meses antes dos heróis 

idolatrados por Bolsonaro darem um golpe contra a 

democracia constitucional e instituírem uma ditadura 

militar sob a justificativa de impedir a ascensão de 

comunistas e marxistas – sempre eles – ao poder. Os 

anos de 1960 testemunharam assim o fracasso da 

primeira experiência democrática em que se 

destacavam alguns componentes, como lembra José 

Murilo de Carvalho[2]. Um deles era o crescente 

ingresso dos brasileiros no processo eleitoral. Na 

década de 1930, por exemplo, só votavam cerca de 2 

milhões de brasileiros – três décadas depois, o número 

já era de 12 milhões. Outro componente foram as 

mudanças institucionais das Forças Armadas. Se na 

Primeira República, entre 1889 e 1930, elas foram 
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fatores de instabilidade, após a revolução de 30 

passaram a tutelar governos e a se arvorarem em 

poder moderador, interferindo em 1945, em 1955, em 

1961 e em 1964. 

A palestra de Celso Furtado ocorreu entre as duas 

últimas interferências. “Tornou-se aguda a consciência 

de que o País caminha para transformações de grande 

alcance. E todos, ou quase todos os jovens, desejam 

compreender o que está ocorrendo, pretendem 

participar conscientemente dessas transformações, 

querem assumir uma posição ativa e poder contribuir 

para moldar um porvir que lhes pertença por 

excelência. A juventude está exigindo de todos nós 

definição clara de posições: identificação corajosa de 

objetivos e métodos na luta pela conquista do futuro”, 

disse Furtado, logo de saída. 

Uma das exigências das novas gerações envolvia o 

alto custo social do desenvolvimento que ocorrera na 

década de 1950, que não beneficiou três quartas 

partes da população brasileira. “Na ausência de uma 

política consciente que preservasse à ação do Estado 

o seu caráter social, improvisou-se, em nome do 

desenvolvimento, uma estrutura de subsídios que 

muitas vezes premiou investimentos supérfluos ou 

aqueles que vinham permitir uma concentração ainda 

maior em mãos de grupos privilegiados”. Outra 

exigência envolvia distorções na vida político-

administrativa. Trazida pelo desenvolvimento, a 

ampliação da ação do Estado não foi acompanhada de 

reformas estruturais no próprio Estado, aumentando 

enormemente o coeficiente de desperdício, de 

ineficiência e de apropriação ilícita de capital à custa 

da parte mais pobre da população. 

“Compreendo a revolta da juventude diante desse 

quadro. Aí estão supostos representantes do povo 



eleitos pelos contratistas de obras, ainda está a 

aliança da máquina feudal com as verbas 

orçamentárias produzindo parlamentares que vão votar 

outras verbas com fim idêntico.  Poder-se-ia objetar 

que antigamente era pior: as eleições eram formais e 

uma oligarquia decidia por conta própria o que se 

chamava de vontade do povo. Mas essa objeção já não 

vale para os jovens de hoje”, afirmou Furtado, 

descrevendo um cenário que hoje é protagonizado por 

pastores evangélicos que intermedeiam no MEC verbas 

que deveriam ir para a formação das novas gerações e 

por um presidente da Câmara que quer revogar os 

mecanismos de compliance impostos pela Lei das 

Estatais, sob a justificativa de que eles são tão 

rigorosos que só “arcebispos” teriam a pureza 

necessária para presidir a Petrobras. 

“No fundo de nossa intranquilidade presente 

encontraremos esta verdade simples: sabemos onde 

estão os erros de nosso desenvolvimento 

desordenado, sabemos que está a nosso alcance poder 

erradicá-los ou minorá-los e sabemos que temos 

consciência disso. Por isso somos responsáveis e por 

isso nos sentimos intranquilos”, prosseguia Celso 

Furtado. O trecho mais original da conferência é 

aquele em que trata da inclinação dos jovens pelo 

marxismo – abordagem que, “em qualquer de suas 

variantes, permite traduzir o diagnóstico da realidade 

social em normas de ação”. O que é o marxismo da 

juventude brasileira? – indaga Furtado. Ele pode ser 

visto em três atitudes – responde. A primeira é o 

reconhecimento de que a ordem social “abriga muitos 

parasitas e ociosos, miséria da grande maioria”. A 

segunda é o reconhecimento de que a realidade social 

é histórica e, portanto, em permanente mutação. A 

terceira atitude é o reconhecimento de que é possível 



identificar os fatores estratégicos que atuam no 

processo social, abrindo caminho para uma política 

consciente de reconstrução social. 

Por implicar uma ação política, esta última resulta de 

uma posição otimista. “Se pretendemos manter um 

diálogo fecundo com a nova geração, devemos 

entender-nos sobre o que realmente é fundamental”. 

Em primeiro lugar, perguntar quais são os objetivos 

irredutíveis por constituírem os elementos últimos de 

nossa concepção de vida. Em segundo lugar, tomar 

todo cuidado para não confundir meios com fins ou 

transformar nossos fins naquilo que para outros são 

apenas meios. Em terceiro lugar, valorizar liberdade e 

desenvolvimento econômico. Em sentido estrito, o 

desenvolvimento econômico é um meio. Mas que 

também pode se constituir num fim em si, numa forma 

de pensar da nova geração, de disseminar a confiança 

de que o alargamento das bases materiais da vida 

social e individual é condição essencial para a 

plenitude do desenvolvimento humano. 

Assim, definidos os objetivos, com base na 

consciência do caráter profundamente anti-humano do 

subdesenvolvimento, é possível passar para o campo 

da ação. Mas como transformar em normas de ação 

desejos e aspirações humanistas? Se a tarefa mais 

imediata é organizar a opinião pública para que ela se 

manifeste organicamente, conclui Furtado, caberia aos 

jovens e aos estudantes, entre outros, “iniciarem o 

debate franco daquilo que esperam (não só) dos 

órgãos públicos do País”, mas, também “de seu próprio 

destino”. 

Publicada na íntegra pelo Estadão, a conferência é 

densa, clara e longa, tomando quase duas páginas. Há 

parágrafos que parecem ter sido escritos levando em 

conta os esquemas de corrupção na compra de 



vacinas por um Ministério da Educação chefiado por 

um general tão medíocre quanto despreparado, em 

licitações de ônibus escolares com valores 

superestimados e em concessões de cargos públicos 

de confiança a gente sem qualificação para ocupá-los, 

indicada pelo Centrão. 

Conceitualmente precisa, a fala de Furtado não apenas 

respeita as novas gerações, como também propõe um 

diálogo com elas. Vai a fundo na análise das 

confrontações ideológicas, especialmente na 

apreciação do marxismo-leninismo. Acima de tudo, em 

vez de desqualificar os jovens com palavrões e com o 

epíteto de comunistas, como faz o inquilino do Palácio 

do Planalto e sua turma, a conferência de Furtado 

mostra a falta que, num cenário governamental de 

generais cavilosos, áulicos semialfabetizados e 

dirigentes despreparados, faz de gente capaz de 

pensar o Brasil com sofisticação, lucidez, autocrítica e 

projeto. 

Quem diria que artistas de um festival de rock 

alternativo, heavy metal, punk rock, grunge, além de 

performances de comédia e danças, nos mostrariam 

essa lacuna? Quem diria que deixariam Bolsonaro 

apavorado com a inteligente reação dos jovens que 

sempre desprezou? 

(Publicado simultaneamente em O Estado da Arte em 

10 de abril de 

2022; https://estadodaarte.estadao.com.br/consciencia

-jovens-lolla-furtado-jef/) 

[1] Ver Nordeste: novos depoimentos no II Ciclo de 

Estudos, in O Estado de S. Paulo, edição de 26 de 

janeiro de 1962. 

[2] Cf. José Murilo de Carvalho, “Fim de um 

experimento democrático”, in 130 anos: em busca da 

República, Edmar Bacha, José Murilo de Carvalho, 
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Joaquim Falcão, Marcelo Trindade, Pedro Malan e 

Simon Schwartzman (orgs.), Rio de Janeiro, 

Intrínseca/Casa das Garças, 2019.  

 

 

                                   NESTE DIA 

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes 

 

       AS  4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI:  Persistem preocupações 

relativas à reabertura das aulas e lenta vacinação das crianças 

e adolescentes.” 

2.CRISEHidrica/Energia- Alívio nos Reservatórios que deverão 

receber, ainda, as águas de março mas persistem preocupações 

com falta de planejamento para o setor elétrico. 

 

3.CRISE SÓCIOECONÔMICA - Inflação, desemprego- o país de 

volta ao mapa da fome 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS – “Ditadura nuca mais” – 

Min. Facchin STF, TSE 

Luiz Carlos Azedo: Bolsonaro volta à carga contra as urnas 

eletrônicas 17 fev 

Correio Braziliense -  https://gilvanmelo.blogspot.com/2022/02/luiz-

carlos-azedo-bolsonaro-volta-

carga.html?fbclid=IwAR0WWSSatNvbikeTNP9J5l2b8PBSr7NAIahkPEAmKex

rXEYUFGouNjtX6mo  

Mais uma vez, Bolsonaro tenta utilizar as Forças Armadas para 
desacreditar o processo eleitoral, o que faz parte de uma 
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estratégia ensaiada em outros momentos, como o 7 de 

setembro passado 
quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 

Malu Gaspar: A Polícia Federal entra na campanha eleitoral 

O Globo - https://gilvanmelo.blogspot.com/2022/02/malu-gaspar-policia-

federal-entra-na.html  

Celso Barros – Bolsonaro e PAPAI ORBÁN 

https://gilvanmelo.blogspot.com/2022/02/celso-rocha-de-barros-bolsonaro-pede.html  

Militares no TSE: entenda papel das Forças Armadas no processo 

eleitoral 

Função das Forças Armadas nas eleições é a de auxiliar em sua 

logística, mas Bolsonaro defende que militares atuem como 

fiscalizadores do processo eleitoral, o que não está previsto na 

Constituição. 

O Assunto G1 dia 23 de fevereiro -: Militares e urnas - que 

confusão é essa? 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/02/22/o-

assunto-650-militares-e-urnas-que-confusao-e-essa.ghtml  

Em nova ofensiva contra o sistema de votação que o levou à 

Presidência, Jair Bolsonaro distorceu informações ouvidas de um 

general indicado pelo governo para uma comissão de 

transparência criada pelo TSE. Na esteira da tentativa de golpe 

no 7 de Setembro, o Tribunal fez um outro movimento para se 

aproximar dos militares: convidou o ex-ministro da Defesa 

Fernando Azevedo e Silva para assumir a direção administrativa 

da corte, oferta da qual ele acabou declinando, por motivos ainda 

não completamente esclarecidos. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PODCAST NEXO JORNAL - 

O protesto de PMs em Minas. E os temores de motim em 2022 

Aline Pellegrini e Antonio Mammi21 de fev de 

2022(atualizado 22/02/2022  - 

https://www.nexojornal.com.br/podcast/2022/02/21/O-protesto-
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de-PMs-em-Minas.-E-os-temores-de-motim-em-2022?posicao-

home-direita=1  

 Atos realizados com autorização do comando da Polícia Militar 

reivindicam o cumprimento de um acordo de reajuste salarial 

Servidores das forças de segurança de Minas Gerais se 

manifestaram nesta segunda-feira (21) na capital do estado 

pedindo reajuste salarial. O comandante-geral da Polícia Militar 

mineira, o coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, deu o aval para a 

participação de militares da ativa nos protestos 

 

 

 

4.1.Eleições 2022 

  

O Assunto g1 – dia 16 de fevereiro : Lula em hora de vento a 

favor 

A pouco mais de sete meses da eleição, a liderança nas 

pesquisas segue folgada e estável. Dentro do PT, diminui a 

resistência à escolha do ex-tucano Geraldo Alckmin para vice. 

Uma conjuntura a que agora se somam duas novidades: um 

manifesto de apoio e uma declaração do presidente do Banco 

Central. Por Renata Lo Prete - https://g1.globo.com/podcast/o-

assunto/noticia/2022/02/16/o-assunto-645-lula-em-hora-de-vento-a-favor.ghtml 

PORTO ALEGRE  

PESQUISA/RIO GRANDE DO SUL/UNCATEGORIZED 

“Novas façanhas”: Pesquisa mequetrefe da RBS busca 

dar sobrevida ao Privateiro Eduardo Leite 
Publicado em abril 11, 2022 por LUIZ MÜLLER - https://luizmuller.com/2022/04/11/novas-facanhas-

pesquisa-mequetrefe-da-rbs-busca-dar-sobrevida-ao-privateiro-eduardo-leite/  
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A Rosane Oliveira, pombo correio da guardiã das barrancas do Dilúvio, publicou uma pesquisa que provocou 

“frisson” na esquerda e na direita. A pesquisa é um embuste por que deixa de fora nomes como o de Pedro Ruas e 

estranhamente deixa Heinze num patamar ridículo diante da força que o PP tem no RS. A pesquisa é tão fajuta, que 
apesar da celeuma criada nas hostes a esquerda e a direita no espectro partidário gaúcho, saiu do ar algumas horas 

depois de publicada. 

A RBS esta preocupada a tal ponto de tentar pressionar por uma “nova” candidatura do guri de Pelotas que não teve 

nenhuma vergonha na cara pra entregar a CEEE por R$ 100 mil pra empresa do ex sogro. Não contente com isto, ele 

quer por que quer privatizar a CORSAN e entregar a Preço de Banana as 13 Hidrelétricas da CEEE-Geração junto 

com os mega reservatórios de água potável de cada uma delas, a preço de banana também. 

A Pseudo pesquisa publicada pela “abelhinha” da RBS, é na verdade uma tentativa de manter unificado o bloco 

Bolsofascista e o neo liberalismo serviçal do empresariado guasca e impedir uma possível vitória da Oposição de 
Centro Esquerda. 

Ou por qual outra razão teriam colocado Eduardo Leite na Pesquisa, se ele já disse que não seria candidato a 

reeleição? 

Contam línguas que passeiam pelos corredores da guardiã das barrancas do Dilúvio, que quem pagou a tal fake 
pesquisa foi a …FARSUL. Pelo Jeito resolveram sacrificar o “Cavalo do Comissário” que tinham posto na cancha 

reta, por medo de que ele perca. 

A guardiã das barrancas do Dilúvio vai botando suas vergonhas pra fora, pra tentar manter a tropa do Agronegócio e 

do empresariado guasca subserviente unida. 

Já para as tropas da esquerda que ainda acham que rusga na trincheira é mais importante que a Guerra contra o 

bolsofascismo e o neo liberalismo privateiro, tá na hora de aprender a fazer contas juntos, senão a matemática da 

mentira vai engolir a Verdade da Política no RS. 

E pra refrescar a memória, o jargão do Governo Eduardo Leite era “Novas Façanhas”. Daí o titulo deste humilde 
artigo. 

E pra quem não entendeu, a “Guardiã das barrancas do Dilúvio” é a RBS/ZH que tá ali imponente na barranca a 

enxugar as sujeiras políticas da direita e da elite subserviente guasca. A Rosane é só escudeira fiel da guardiã e tá 

sempre ali pra dizer o que a guardiã quer 

 

PORTO ALEGRE COMITÊ DEFESA DA DEMOCRACIA – RED 

Espaço Plural e os Direitos Humanos no período Bolsonarista, 

com Maria Victória Benevides 

https://www.youtube.com/watch?v=sEsBV8ybsnQ&list=PL2K8xI

aaR_ue6gbmZFGDeqVEYo0PTF8fh&index=2  

Debate de Conjuntura Política aborda o conflito entre Ucrânia x 

Rússia e a posição dos EUA e China- RED -  Dia 18 fev 22 

Apresentadores – Benedito Tadeu Cesar e Paulo Timm; 

debatedores Andre M. Cunha, Andrés Ferrari Hains e Bruno 

Jubran, Professores do Depto. Economia UFRGS. 

https://www.youtube.com/watch?v=sEsBV8ybsnQ&list=PL2K8xIaaR_ue6gbmZFGDeqVEYo0PTF8fh&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=sEsBV8ybsnQ&list=PL2K8xIaaR_ue6gbmZFGDeqVEYo0PTF8fh&index=2


https://www.youtube.com/watch?v=hfCdhwvHlWs&list=PL2K8xI

aaR_ue6gbmZFGDeqVEYo0PTF8fh&index=1   

 

MÁXIMAS E MÍNIMAS VIA  CABILDO COMUNÉRIOS 

Grandes Intérpretes do Brasil 

JUDITH CORTESÃO - Documentário • SP • Brasil • 2001 • 20 min •   

Parte da série: Intérpretes do Brasil, 8 eps de (em média) 20min 

https://canalcurta.tv.br/filme/?name=portugal_brasil_por_judith_cortesao  

Judith Cortesão fala do mundo português anterior à aventura dos 
descobrimentos, do significado profundo, para os portugueses, das viagens ao 
desconhecido, e da chegada às costas brasileiras, com seus mistérios e 
maravilhas. 

  

 

L.G.Beluzzo – Sobre economia brasileira 

https://www.youtube.com/watch?v=8pRcQASB8JA 

Espaço Plural – RED – Dia 16 de fevereiro 

https://www.youtube.com/watch?v=pxAjAiw_I4U&list=PL2K8xIaaR_ue6gbmZFG

DeqVEYo0PTF8fh&index=5 

 

A ERA DO CAPITALISMO IMPRODUTIVO – L. Dowbor 

https://dowbor.org/wp-

content/uploads/2012/06/a_era_do_capital_improdutivo_2_impress%C3%A3oV2.pdf 

vídeo conferência 2017 –  

Dez minutos para entender a economia 

https://www.youtube.com/watch?v=Im9KRnymp7s   

Pedagogia da Economia com Ladislau Dowbor - Aula 04/15 - 

YouTube - Entender o que acontece com a economia está ao 

alcance de qualquer pessoa. Não se trata aqui de teorias, e sim 

do nosso trabalho e do nosso dinheiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=hfCdhwvHlWs&list=PL2K8xIaaR_ue6gbmZFGDeqVEYo0PTF8fh&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=hfCdhwvHlWs&list=PL2K8xIaaR_ue6gbmZFGDeqVEYo0PTF8fh&index=1
https://canalcurta.tv.br/filme/?name=portugal_brasil_por_judith_cortesao
https://www.youtube.com/watch?v=8pRcQASB8JA
https://www.youtube.com/watch?v=pxAjAiw_I4U&list=PL2K8xIaaR_ue6gbmZFGDeqVEYo0PTF8fh&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=pxAjAiw_I4U&list=PL2K8xIaaR_ue6gbmZFGDeqVEYo0PTF8fh&index=5
https://dowbor.org/wp-content/uploads/2012/06/a_era_do_capital_improdutivo_2_impress%C3%A3oV2.pdf
https://dowbor.org/wp-content/uploads/2012/06/a_era_do_capital_improdutivo_2_impress%C3%A3oV2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Im9KRnymp7s
https://www.youtube.com/watch?v=jWal0bz0sX8
https://www.youtube.com/watch?v=jWal0bz0sX8


https://br.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210BR71

4G0&p=ladislau+dowbor+YOU+TUBE+puc+NUCLEO+ESTADOS+

SOBRE+O+FUTURO+PUC+RIO 

 

 

K.Schmitt – Concepção teológica da Política, fundada no medievo 

como Jean Bodin. Os dois corpos do Rei: a soberania transcendente X 

secular. 

Live CBAE - Disciplina da Cátedra Democracia CBAE: 

Capitalismo, Democracia e Economia Política 

https://www.youtube.com/watch?v=4jx7GQsQqLo 

•Transmitido ao vivo em 3 de nov. de 2020 -  

Encontro espaço entre ECONOMIA E LEI – Escola de Genebra, como (re)construção 

do Estado – Lei, Legislação e Liberdade como contenção à democracia, na defesa do 

mercado -  

 

 

 

Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ 

INSCREVER-SE 

Descrição:Disciplina oferecida pela Cátedra Democracia Hélio 

Jaguaribe, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ. O 

objetivo deste curso é discutir a economia política do 

desenvolvimento no contexto das transformações do 

capitalismo contemporâneo. Para tanto, a disciplina propõe 

analisar as relações entre Estado, capitalismo edemocracia sob 

o prisma das mudanças que alteraram radicalmente suas 

formas de organização nas últimas décadas. 

L.G.Beluzzo – Sobre economia brasileira 

https://www.youtube.com/watch?v=8pRcQASB8JA 

 

 

A SUPERINDUSTRIA DO IMAGINÁRIO 

Eugenio Bucci 

https://youtu.be/QtVJSbEkEUM  

https://br.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210BR714G0&p=ladislau+dowbor+YOU+TUBE+puc+NUCLEO+ESTADOS+SOBRE+O+FUTURO+PUC+RIO
https://br.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210BR714G0&p=ladislau+dowbor+YOU+TUBE+puc+NUCLEO+ESTADOS+SOBRE+O+FUTURO+PUC+RIO
https://br.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210BR714G0&p=ladislau+dowbor+YOU+TUBE+puc+NUCLEO+ESTADOS+SOBRE+O+FUTURO+PUC+RIO
https://www.youtube.com/watch?v=4jx7GQsQqLo
https://www.youtube.com/channel/UChOXMuX7AdLPe15ZHRuoa7A
https://www.youtube.com/channel/UChOXMuX7AdLPe15ZHRuoa7A
https://www.youtube.com/watch?v=8pRcQASB8JA
https://youtu.be/QtVJSbEkEUM


 

O estranho caso de pessoas que defendem privatizações e 

vivem fazendo concurso público... 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=476635596345265

7&id=100002349020186&sfnsn=wiwspwa  

Cristina Serra: Damares e Queiroga, os dois abutres 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../cristina-serra... 

 

DECÁLOGO BOM DIA, DEMOCRACIA  

Abaixo o fascismo. Por uma frente democrática e republicana 

Fim da PEC 95 do Teto de Gastos e todas as politicas de 

liquidadação do Estado 

Combate à fome, desemprego e discriminações. Defesa do 

Bolsa Família como programa de governo 

Proteção às  vítimas do COVID 

Nova Agenda das Adm.Municipais para o desenvolvimento 

solidário e renda regional e local 

Luta pela revisão do Estatuto do Idoso com profissionalização 

dos Conselhos Municipais  

Atenção especial aos  15 milhões de NEM NEM para que 

complementem curso secundário 

Basta ao desmatamento da Amazônia. Defesa do Protocolo do 

Clima, Pelo controle de agrotóxicos no agro. 

Reforma Política e revisão das bases do federalismo no Brasil 

MUI COMBATIVA PORTO ALEGRE  ORGULHOSA DE SUAS 

FAÇANHAS PROGRESSISTAS EM 1889, 1930, 1961 E NOS 

FORUMS MUNDIAIS DA DÉCADA DE 2000  VIVE: 250 ANOS EM 

2022 

 

ENCERRAMENTO 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4766355963452657&id=100002349020186&sfnsn=wiwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4766355963452657&id=100002349020186&sfnsn=wiwspwa
https://gilvanmelo.blogspot.com/2022/01/cristina-serra-damares-e-queiroga-os.html?fbclid=IwAR1AEugpv7Piq5xcJHn3P5CpkbYXX9wdhet_vqqcKfDcytc1NyWpqzt2YRE


VAMOS FICANDO POR AQUI COM O “BOM DIA, DEMOCRACIA! 

“ EU SOU PAULO TIMM./ ESPERO VOCÊS AMANHÃ NESTE MESMO HORÁRIO./ 
 


