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Dia 06 de dezembro, mês do Advento, em preparação ao Natal e também de 
cuidados com o sol, com a chegada do verão. 

* 

Dia Nacional del Gaucho em Argentina 

MARTIN FIERRO 

 
1872 – dezembro, 06 - Publicação da primeira edição de "El Gaucho Martín Fierro", 
do argentino José Hernández, obra mestra da literatura gauchesca, seminal na 
caracterização do homem - creollo - argentino, mas com projeções sobre o Grande 
Pampa da América do Sul. 
Ainda estão a ser melhor pesquisadas as influências, tanto culturais como políticas, 
da Argentina sobre o Rio Grande do Sul, podendo-se afirmar que elas vão, 
paradoxalmente, marcar a grande controvérsia ideológica que tanto dividiu o Estado 
entre 1893 e 1925, dando, enfim, as bases para a constituição dos blocos históricos 
da “esquerda” e “direita” vigentes até hoje. Ver Benedito Tadeu Cesar: Petistas x 
Antipetistas: o embate que se repete no Rio Grande do Sul - 
http://www.sul21.com.br/jornal/petistas-x-antipetistas-o-embate-que-se-repete-no-
rio-grande-do-sul/ . Paradoxal porque, aqui, o positivismo que empolgou Domingo 
Sarmiento, Presidente argentino na segunda metade do século XIX, em sua 
condenação ao que considerava primitivismo do interior, viria a alimentar o bloco 
histórico da esquerda, desembocando no castilhismo que, por sua vez, desaguou nos 
chimangos de Borges de Medeiros, no trabalhismo de Vargas e no socialismo moreno 
de Brizola. Enquanto isso, foram os estancieiros da campanha, portanto interior, 
fortemente alimentada pelas tradições gauchescas, que viriam a se constituir na 
base dos maragatos, verdadeiros baluartes do liberalismo e do parlamentarismo, 
todos eles conservadores e apoiadores da UDN no período 45-64 , como do regime 
militar depois desta última data. Ver, sobretudo, o romance histórico “PERVERSAS 
FAMÍLIAS – Um castelo no pampa”, de Luiz Antonio de Assis Brasil, Ed. Mercado 
Aberto, POA, 4ª. Ed. 1995. 

  

LA TRADICION (ARTE NATIVO) 
El 6 de diciembre de 1872 apareció la primera edición de "El Gaucho Martín Fierro", 

https://www.facebook.com/groups/245577096077741
https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/3069900766614250
https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/3069900766614250


de José Hernández, obra maestra de nuestra literatura gauchesca. Debido a ello, 
mediante la Ley 24303, se declaró como Día Nacional del Gaucho 
Publicado por Jorge Frederico Duarte Weber no FB 
https://www.facebook.com/elchangoduarte?fref=ts 

 
* 

 
Como fazemos diariamente, 

estamos abrindo nosso 
“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 
com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO FERRABRAZ, PORTAL 

LITORAL NORTE e JORNAL COLETIVO 

Com o apoio da Central Única dos Trabalhadores CUT/RS , ADURGS SINDICAL e 
CRESOL 
Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da 
informação transparente/ 

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em 
meu FB e conto neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO. 

 
CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 
O GLOBO 
Crédito no rotativo do cartão bate recorde 
ESP 
Prefeitos deixam de usar R$ 15 bi para educação 
FOLHA 
GSI libera garimpo em áreas preservadas da Amazônia 
PODCASTS 

🎧 Ouça o podcast 

O ASSUNTO: o que vai acontecer com a Alemanha sem Merkel- Alemanha - na 4ª 
onda e sob nova direção 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/06/o-assunto-593-
alemanha-na-4a-onda-e-sob-nova-direcao.ghtml 
Depois de 16 anos, a era Merkel deve chegar ao fim nesta quarta-feira, quando o 
Parlamento se reunir e confirmar Olaf Scholz como chanceler. De cara, às portas do 
inverno, o social-democrata terá de enfrentar o arrefecimento da pandemia - e a 
resistência de parte da população a se vacinar. 

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 6 DE DEZEMBRO 
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/como-e-o-combate-a-aids-no-
brasil-40-anos-depois-do-inicio-da-epidemia-ouca-podcast.shtml 
Como é o combate à Aids no Brasil 40 anos depois do início da epidemia 
Apesar do avanço no tratamento, pessoas que convivem com o HIV ainda sofrem 
estigma 

  

https://www.facebook.com/elchangoduarte?fref=ts


 

 

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/321465229819824 

DDia 03  de dezembro,sextamos,  mês de espera e reflexão do 

ADVENTO, cuidado com a PANDEMIA , cuidado com o sol de verão. 

Cancer de pele. 

Oposição volta às ruas amanhã 

Dia 4: Ato “Bolsonaro Nunca Mais” reforça luta de mulheres por democracia e 
contra o machismo 

Em Brasília, a concentração acontece a partir das 15h, na Praça Marielle Franco, no 
Setor Comercial Sul. 

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 14:11 

No sábado (4), mulheres de movimentos populares, de centrais sindicais, 

coletivos feministas e partidos políticos estarão nas ruas para se 

manifestarem contra as políticas genocidas do governo federal e 

ecoarem o grito de “Bolsonaro Nunca Mais!”. 

Em Brasília, a concentração acontece a partir das 15h, na Praça 

Marielle Franco, no Setor Comercial Sul, próximo à estação Galeria, 

do metrô. 

A manifestação, convocada por dezenas de organizações de 

mulheres, tem como bandeira o impeachment de Jair Bolsonaro (PL), 

o combate à fome, à miséria, contra os desmontes que precarizam a 

vida das brasileiras e a favor da democracia. Além disso, os 

movimentos convocam a população a lutar também contra o 

machismo, o racismo, a LGBTfobia e a misóginia. 

::Uma mulher é morta a cada nove horas durante a pandemia no Brasil:: 

A representante do Levante Feminista Contra o Feminicídio, Rita 

Andrade,  ressalta que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) 

provocou um imenso desmonte nas políticas públicas que “vinham 

gerando avanços sociais significativos” para a população 

brasileria,  e que a destruição desses instrumentos impactou 

fortemente as mulheres. 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/321465229819824
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/dia-4-ato-bolsonaro-nunca-mais-reforca-luta-de-mulheres-por-democracia-e-contra-o-machismo
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/dia-4-ato-bolsonaro-nunca-mais-reforca-luta-de-mulheres-por-democracia-e-contra-o-machismo
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/dia-4-ato-bolsonaro-nunca-mais-reforca-luta-de-mulheres-por-democracia-e-contra-o-machismo
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/dia-4-ato-bolsonaro-nunca-mais-reforca-luta-de-mulheres-por-democracia-e-contra-o-machismo
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/dia-4-ato-bolsonaro-nunca-mais-reforca-luta-de-mulheres-por-democracia-e-contra-o-machismo
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/10/uma-mulher-e-morta-a-cada-nove-horas-durante-a-pandemia-no-brasil
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/10/uma-mulher-e-morta-a-cada-nove-horas-durante-a-pandemia-no-brasil


“A gente vai vendo que as mulheres negras, as mulheres periféricas, 

indígenas são ainda mais atingidas nesse cenário. Então, o ato do dia 

4 é mais uma forma da gente dizer em conjunto que tem que dar um 

basta para este governo, que não existe a menor possibilidade de 

seguir com esse governo nefasto,  genocida, ecocida. Um governo 

que vem matando as mulheres, vem matando nossos filhos, a 

população negra, um governo que não cuida do povo brasileiro”, diz a 

feminista. 

A  secretária de Mulheres do Partido dos Trabalhadores do DF, 

Andreza Xavier, afirma que “as mulheres estão na linha de frente da 

resistência contra esse governo e toda extrema direita e que somos 

também as que mais sofrem em contexto de crise”. 

:: A criminalização do aborto e as violências do patriarcado :: 

“Temos um papel central na luta pública contra todos os retrocessos 

impostos ao povo desde o golpe contra a presidenta Dilma em 2016. 

Neste 4 de dezembro, data nacional de mobilização das mulheres 

contra Bolsonaro, ocuparemos as ruas para entoar mais uma vez que 

Bolsonaro representa o governo da morte, da misoginia, do racismo, 

da LBTfobia, das desigualdades, da devastação do meio ambiente, do 

desemprego, da fome”, frisa a secretária. 

Para ambas, nesse momento de crise sanitária, política e econômica, 

é fundamental que a população se some em mais um grande ato 

protagonizado pelas mulheres, ocupando as ruas para “exigir o fim do 

governo Bolsonaro”. 

:: Clique aqui para receber notícias do Brasil de Fato DF no seu Whatsapp :: 
Fonte: BdF Distrito Federal 
Edição: Flávia Quirino-https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/dia-4-ato-
bolsonaro-nunca-mais-reforca-luta-de-mulheres-por-democracia-e-contra-o-
machismo 

  

RESUMO DO DIA 

PEC dos Precatórios volta à Câmara depois de ser aprovada no 

Senado em dois turnos. Apreensão diante do silencio do Governo 

diante da OMICRON. ANVISA diz uma coisa, Bolsonaro, outra. 

Tensão no julgamento da BOATE KISS em POA. 

Júri da boate Kiss: 2º dia termina com emoção de sobreviventes e intervenções 
fortes do juiz 

https://www.brasildefato.com.br/2020/09/22/a-criminalizacao-do-aborto-e-as-violencias-do-patriarcado
https://chat.whatsapp.com/IO8p80ITubJAmsMOJLw3pb
https://www.brasildefatodf.com.br/2021/12/02/dia-4-ato-bolsonaro-nunca-mais-reforca-luta-das-mulheres-por-democracia-e-contra-o-machismo
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/dia-4-ato-bolsonaro-nunca-mais-reforca-luta-de-mulheres-por-democracia-e-contra-o-machismo
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/dia-4-ato-bolsonaro-nunca-mais-reforca-luta-de-mulheres-por-democracia-e-contra-o-machismo
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/dia-4-ato-bolsonaro-nunca-mais-reforca-luta-de-mulheres-por-democracia-e-contra-o-machismo
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/12/02/juri-da-kiss-2o-dia-termina-com-emocao-de-sobreviventes-e-intervencoes-fortes-do-juiz.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,50191dbb-8ef0-46fc-ac81-f4adc53457c6
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/12/02/juri-da-kiss-2o-dia-termina-com-emocao-de-sobreviventes-e-intervencoes-fortes-do-juiz.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,50191dbb-8ef0-46fc-ac81-f4adc53457c6
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/12/02/juri-da-kiss-2o-dia-termina-com-emocao-de-sobreviventes-e-intervencoes-fortes-do-juiz.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,50191dbb-8ef0-46fc-ac81-f4adc53457c6


Promotores e advogados também tiveram embates acirrados nesta quinta (2). Três 
sobreviventes e uma testemunha falaram sobre o incêndio na boate que matou 242 
pessoas em 2013. 

Recrudescimento da PANDEMIA com variante OMICRON preocupa. 

Avança muito rápido na Africa do Sul e Alemanha. Continua 

repercutindo a indicação de ANDRÉ MENDONÇA para o STF. Haveria, 

agora, uma corrida para o preenchimento de cotas de outras 

confissões religiosas, etnias,  gênero e origens regionais no 

SUPREMO? 

  

** 

Como fazemos diariamente, 

estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO 

FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e JORNAL COLETIVO 

  

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

SINDICAL e CRESOL 

          Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia 

corporativa, na defesa da informação transparente/ 

  

  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e 

respectivos links em meu FB e conto neste programa com a 

colaboração do radialista BABITON LEÃO. 

  

FIQUE CONOSCO. ACESSE: 

  

  



  

  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

  

O GLOBO 

Inflação em alta inibe consumo e freia PIB 

ESP 

Com o AGRO em baixa PIB cai e Brasil entra em recessão técnica 

FOLHA 

PIB volta a derrapar e indica longa estagnação em 2022 

PODCASTS 

  

  

O ASSUNTO g1 dia 03 de dezembro -  Brasil entra em recessão técnica; entenda o 
que acontece agora. 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/03/o-assunto-592-recessao-
tecnica-daqui-vamos-para-onde.ghtml 

Recessão técnica - daqui vamos para onde? 
O resultado do PIB brasileiro teve o segundo trimestre seguido no vermelho: de 

acordo com o IBGE, a economia retraiu 0,1% no 3° trimestre de 2021 em relação ao 

período anterior - condição que coloca o país em recessão técnica. O significado do 

termo, as causas e consequências, e as perspectivas para 2022. 

O resultado do PIB brasileiro teve o segundo trimestre seguido no vermelho: de acordo com o 

IBGE, a economia retraiu 0,1% no 3° trimestre de 2021 em relação ao período anterior - 

condição que coloca o país em recessão técnica. Miriam Leitão, comentarista da Globo, da 

CBN e colunista do jornal O Globo, analisa em conversa com Renata Lo Prete o processo de 

recuperação dos índices neste 2021 em relação ao ano anterior - “um Brasil que caiu, levantou 

mas não conseguiu andar”. E por que estamos ficando para trás em relação ao resto do mundo. 

Parte das respostas estão em Brasília, nas figuras de um presidente “desorganizador e criador 

de conflitos” e de um ministro da Economia “fora da realidade”. Miriam fala das perspectivas 

para 2022: com juros mais altos, a previsão é de "economia parada", mas com inflação menor, 

"em parte pela produção maior da agricultura". E como a alta menor nos preços dos alimentos 

deve aliviar o orçamento das famílias “que estará apertado por um país que não cresce, e por 

um desemprego muito alto". Participa também deste episódio Mauro Rodrigues Júnior, 

professor da USP e economista do site “Por quê? Economês em bom português”. Ele explica 

a composição do PIB, número que “dá o valor de tudo o que foi produzido”. E como o 

resultado reflete “a renda total da economia”, além de detalhar os mecanismos para a medição 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/03/o-assunto-592-recessao-tecnica-daqui-vamos-para-onde.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,50191dbb-8ef0-46fc-ac81-f4adc53457c6
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/03/o-assunto-592-recessao-tecnica-daqui-vamos-para-onde.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,50191dbb-8ef0-46fc-ac81-f4adc53457c6
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/03/o-assunto-592-recessao-tecnica-daqui-vamos-para-onde.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/03/o-assunto-592-recessao-tecnica-daqui-vamos-para-onde.ghtml


dos resultados. E aponta ainda para onde olhar para diagnosticar a saúde econômica do país: 

“é preciso entender a renda média”, conclui, ao apontar que, muito desigual, “o Brasil está 

muito mal”. 

Estimativas para o ano 
Relatório divulgado pelo Banco Mundial aponta que a América Latina deve crescer 6,3% em 

2021, uma recuperação "confiável", mas ainda "insuficiente" para que a maior parte da região 

retorne aos níveis pré-pandemia — como é o caso do Brasil. Mas há diferenças entre os 

países: 

"No topo, a Guiana registrou novamente altas taxas de crescimento do PIB [trimestrais], 
impulsionadas pela exploração de grandes descobertas de petróleo. Entre os demais países 
com melhor desempenho, Belize, Chile, República Dominicana, Panamá e Peru devem atingir 
taxas de crescimento superiores a 9% [em 2021]. A Argentina e a Colômbia devem avançar 
7,5% e 7,7%, respectivamente, enquanto Brasil e o México devem apresentar taxas acima de 
5%", informou a instituição financeira. 

  

Cláudio Considera, pesquisador do FGV IBRE, destaca também que a visão dos investidores 

estrangeiros sobre o Brasil piorou nos últimos meses, fazendo com que eles retirem recursos 

do país. 

"As incertezas que estamos tendo no governo Bolsonaro nos levou a ter esse resultado. 

Ninguém coloca dinheiro onde imagina que pode não dar certo", disse. 

  

•                   Agropecuária despenca 8% e puxa queda do PIB 

•                   Veja comparativo da economia do Brasil com a de outros países 

De acordo com o Banco Central, os investimentos estrangeiros diretos na economia 
brasileira somaram US$ 45,788 bilhões nos dez primeiros meses deste ano, com alta de 
33,3% na comparação com o mesmo período do ano passado (US$ 34,352 bilhões). 
Somente em outubro, porém, os investimentos somaram US$ 2,493 bilhões, o menor 
patamar desde junho deste ano (US$ 693 milhões). 

  

•         Em dia de PIB negativo, Guedes diz que Brasil 'está decolando de novo' 

•         Economia estagnada 

•         Entenda em 3 pontos por que o PIB da agropecuária despencou 

•         Setor caiu 8% no terceiro trimestre, o pior tombo desde 2012. 

•           

  

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 3 DE DEZEMBRO 
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/quase-nove-anos-depois-tragedia-
da-boate-kiss-chega-ao-juri-ouca-podcast.shtml 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/banco-mundial/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2021/12/02/agropecuaria-despenca-8percent-e-puxa-queda-do-pib-no-3o-trimestre.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/12/02/brasil-em-recessao-tecnica-veja-comparativo-com-desempenho-de-outros-paises.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/banco-central-do-brasil/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/11/25/rombo-nas-contas-externas-e-investimentos-estrangeiros-sobem-ate-outubro-mostra-bc.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/11/25/rombo-nas-contas-externas-e-investimentos-estrangeiros-sobem-ate-outubro-mostra-bc.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/12/02/em-dia-de-anuncio-de-pib-negativo-guedes-afirma-que-brasil-esta-decolando-de-novo.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,50191dbb-8ef0-46fc-ac81-f4adc53457c6
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2021/12/03/entenda-por-que-o-pib-da-agropecuaria-despencou-no-terceiro-trimestre.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/quase-nove-anos-depois-tragedia-da-boate-kiss-chega-ao-juri-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/quase-nove-anos-depois-tragedia-da-boate-kiss-chega-ao-juri-ouca-podcast.shtml


Quase nove anos depois, tragédia da Boate Kiss chega ao júri 

Quatro réus são julgados por Incêndio matou 242 pessoas em 2013 em Santa Maria 
(RS) 

  

OPINIÕES 

🎧 Papo de Política – g1 

Moro incomoda Bolsonaro; mas ele será a 3ª via em 2022? OUÇA-

https://g1.globo.com/globonews/podcast/papo-de-politica/noticia/2021/12/03/papo-
de-politica-90-a-terceira-via-ganha-cara.ghtml 

Julia Duailibi, Andréia Sadi e Maju Coutinho explicam por que a campanha de Sergio Moro 

começa a ser levada a sério pelo entorno do presidente Bolsonaro. E os motivos que estão 

fazendo a campanha do ex-ministro da Justiça incomodar o Palácio do Planalto. Na tentativa 

de conquistar territórios bolsonaristas, como os militares e os evangélicos, Moro inicia um 

giro pelo país justamente por Porto Alegre, principal cidade de uma região que foi 

fundamental para a eleição de Bolsonaro em 2018. 

O Papo também revela o apelido que a chapa Lula-Alckmin ganhou nos bastidores petistas, e 

o que pode impedir esse casamento de conveniência em 2022. Fala ainda sobre a nova 

investida do presidente Bolsonaro sobre o Coaf, órgão que controla movimentações 

financeiras que tem, entre suas funções, combater a lavagem de dinheiro. 

A movimentação envolve também uma dança das cadeiras no comando da Polícia Federal e 

do Ministério da Justiça. 

Julia, Sadi e Maju também contam quem foi o principal cabo eleitoral de André 
Mendonça na votação do Senado que aprovou o nome dele para ministro do STF 

  

  

  

Gilvan Cavalcanti FB 8c4uc0mns4o45 0h5gu  · Dia 02 dezembro 

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 02/12/2021 

Merval Pereira - A habilidade de Moro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-pereira... 

Malu Gaspar - Moro é um candidato com pés de barro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../malu-gaspar-moro-e-um... 

Míriam Leitão - O irreconhecível ministro novo 

https://g1.globo.com/globonews/podcast/papo-de-politica/noticia/2021/12/03/papo-de-politica-90-a-terceira-via-ganha-cara.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,5eb1fd82-dfa7-4fc4-9c17-aa5149902a8b
https://g1.globo.com/globonews/podcast/papo-de-politica/noticia/2021/12/03/papo-de-politica-90-a-terceira-via-ganha-cara.ghtml
https://g1.globo.com/globonews/podcast/papo-de-politica/noticia/2021/12/03/papo-de-politica-90-a-terceira-via-ganha-cara.ghtml
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18?__cft__%5b0%5d=AZVLKGyJ-VM_MRUEta0h1da8JZvTIYuMytXRH9NUzfK8zJFulLbrYJUk_FiN-LZKI5yXdtHukUtIL_4sAcVU6DR-mtl-zHDPJmAmmRurFI7DS5yNUEHZk4YYxkIxuaiv1p0&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18
http://gilvanmelo.blogspot.com.br/?fbclid=IwAR2ejZOkImlRMwCx6sEfAWvhlIdbHMbUI-YALq9oqDXR8CQbXD7-W_jDIiM
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/merval-pereira-habilidade-de-moro.html?fbclid=IwAR0dfxJ7_WDjRSh_TalF04uKg8m6ZmhdrOzZEMzrx0nS84y52zSbx7Wu_LI
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/malu-gaspar-moro-e-um-candidato-com-pes.html?fbclid=IwAR03USaSWy5XIgYWknjBF2NdmqTps6qqZnrJrzNDEOQt-d8tAHwvaSrw2KM


https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao-o... 

Luiz Carlos Azedo - Mendonça julgará os réus com um olho na lei e o 

outro no Criador 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

William Waack - Os caciques e o efeito Moro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../william-waack-os... 

Eugênio Bucci* - Inteligência, baratas e poder 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../eugenio-bucci... 

Celso Ming - Pandemia e antipolítica 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../celso-ming-pandemia-e... 

Adriana Fernandes – Depois da PEC 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../adriana-fernandes... 

Cristiano Romero - Nem “black friday” nem “black fraude” 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../cristiano-romero-nem... 

Maria Cristina Fernandes - Terrivelmente derrotados 

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

Maria Hermínia Tavares - Lula entre dois mundos 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../maria-herminia... 

Bruno Boghossian - Mendonça versus Bolsonaro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-boghossian... 

Thiago Amparo - Bolsonaro vai bem, obrigado 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../thiago-amparo... 

Ruy Castro - Um governo de aldrabões 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ruy-castro-um-governo... 

Vinicius Torres Freire –Brasil de portas abertas para o vírus 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-torres... 

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

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

https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/miriam-leitao-o-irreconhecivel-ministro.html?fbclid=IwAR3M3MI84n1boY-FXqUTjwHOT6esnTY_oEWhMywRtfErL_ovXupMN2IZyt8
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/luiz-carlos-azedo-mendonca-julgara-os.html?fbclid=IwAR0t9vjjhvWF3a7w3VnTyjtgcifeDs45h3Y03L_DDwY-Ska1P471FG3mhd4
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/william-waack-os-caciques-e-o-efeito.html?fbclid=IwAR1UzrJ4eLFrRUPXc8L4y1kq1Y3Vka5GQOJleodNH8DUx1T7JAoZ_u5tl0g
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/eugenio-bucci-inteligencia-baratas-e.html?fbclid=IwAR2nQuFo55gb8DtgfZ4AK0PE739aNaLStF46rr1O8CEttKN3Fg3vuE9IZAU
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/celso-ming-pandemia-e-antipolitica.html?fbclid=IwAR31foFGJvE6U2oy0sjwHylc7uRdp4R6FO2mjh_vwQPxeQCblu4jQgGlmI8
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/adriana-fernandes-depois-da-pec.html?fbclid=IwAR2-XSm2Hl4hamkArfDZZr7tcTPpXA3CvBegEYFvQHbUASzvV-wGImCeB2c
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/cristiano-romero-nem-black-friday-nem.html?fbclid=IwAR0t9vjjhvWF3a7w3VnTyjtgcifeDs45h3Y03L_DDwY-Ska1P471FG3mhd4
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/maria-cristina-fernandes-terrivelmente.html?fbclid=IwAR3brKm0Gq-l7niiqW84SHdvjbgMwxubFFXNQDKsYgMSjLx1o6j_V1g8kpU
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/maria-herminia-tavares-lula-entre-dois.html?fbclid=IwAR0kTLQmTzmlhv2Q3ciHJiBu36u3GrBcMUhaHaT_LinP51z_2BHwd-NJFyc
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/bruno-boghossian-mendonca-versus.html?fbclid=IwAR2kbTpe4hgI4aXx_HnTTrtSGuanIHoDs8QqbsLJiOspX5H0KxEH7B0koV8
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/thiago-amparo-bolsonaro-vai-bem-obrigado.html?fbclid=IwAR0v3-_DJPN3_RmkZluxAmzU2g_lndhnl63ViaV4GISKW8wWIJUZtBOjuWY
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/ruy-castro-um-governo-de-aldraboes.html?fbclid=IwAR0r5w5sygxBw5u52F2wBGZNISWLA9d_D1UrcwqaelW0dvmOipOAEsU1gd8
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/vinicius-torres-freire-brasil-de-portas.html?fbclid=IwAR0UnTtM9SLbFxrOuWuDDZD0Gao95_mqxINiSGUgBf3sLgM7De1StP5R-D4
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/o-que-midia-pensa-editoriais-opinioes_01392108653.html?fbclid=IwAR0dfxJ7_WDjRSh_TalF04uKg8m6ZmhdrOzZEMzrx0nS84y52zSbx7Wu_LI
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BOLETIM AEPET – 60 ANOS EM DEFESA DA SOBERANIA 

Nesta sexta (03), palestra do presidente da AEPET, às 19h 

        

"Energia é mais que soberania, é a vida das sociedades" é o tema 

da  palestra de Pedro Pinho 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7149-nesta-sexta-03-
palestra-do-presidente-da-aepet-as-19h 

  

A segunda morte de Landulpho Alves.Ex-senador foi um dos mais 

ferrenhos defensores da Lei que criou a Petrobrás 

  

Thomas Piketty: "Estamos em uma situação semelhante à que levou 

à Revolução Francesa". “Privilégios concedidos às grandes fortunas 

levarão a uma grande crise 

política"- http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7148-thomas-

piketty-estamos-em-uma-situacao-semelhante-a-que-levou-a-revolucao-
francesa 

  

As opções russas num mundo a caminho da guerra 

The Saker - O mundo encaminha-se para a guerra e há muito tempo 

está nessa direção-http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-

geral/item/7150-as-opcoes-russas-num-mundo-a-caminho-da-guerra   

NOTÍCIAS DO DIA 

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal 

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

ÔMICRON – Explode a pandemia na Africa do Sul e na Europa 

Ocidental, especialmente na Alemanha. Portugal volta ao estado de 

calamidade e teme a volta da doença. 

21 CAPITAIS E DIVERSAS GRANDES CIDADES JÁ CANCELARAM 

FESTEJOS DE FIM DE ANO. O GOVERNO DO RS NÃO VAI DIZER 

NADA? 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7149-nesta-sexta-03-palestra-do-presidente-da-aepet-as-19h
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7149-nesta-sexta-03-palestra-do-presidente-da-aepet-as-19h
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7148-thomas-piketty-estamos-em-uma-situacao-semelhante-a-que-levou-a-revolucao-francesa
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7148-thomas-piketty-estamos-em-uma-situacao-semelhante-a-que-levou-a-revolucao-francesa
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7148-thomas-piketty-estamos-em-uma-situacao-semelhante-a-que-levou-a-revolucao-francesa
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7150-as-opcoes-russas-num-mundo-a-caminho-da-guerra
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7150-as-opcoes-russas-num-mundo-a-caminho-da-guerra


O Globo 

Brasil registra 205 mortes por coronavírus nas 

últimas 24 horas, mostra consórcio de imprensa 
O Globo - qui., 2 de dezembro de 2021 8:07 PM·2 min de leitura 

  

O Brasil registrou nesta quarta-feira 205 mortes por Covid-19, elevando para 615.225 o total 
de vidas perdidas para o novo coronavírus desde o começo da pandemia. A média móvel foi 
de 218 óbitos, um aumento de 4% em comparação com o cálculo de duas semanas atrás, o 
que indica tendência de estabilidade. O índice está abaixo de 300 desde o dia 1º de 
novembro. 

Os dados são do consórcio formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, 
UOL e O Estado de S. Paulo e reúne informações das secretarias estaduais de 
Saúde divulgadas diariamente até as 20h. 

Foram registrados também 12.733 novos casos de Covid-19 em todo território 
nacional, totalizando 22.117.364 pessoas que já se contaminaram com o vírus. A 
média móvel foi de 8.822 diagnósticos positivos, um aumento de 2% em 
comparação ao índice de duas semanas atrás, o que demonstra tendência de 
estabilidade. 

- ANÚNCIO - 

  

Da detecção aos sintomas, o que já sabemos sobre a 

ômicron 

Philippa Roxby – BBC-BBC News Brasil 

https://br.noticias.yahoo.com/da-detec%C3%A7%C3%A3o-aos-sintomas-o-
190553077.html 

Ao redor do mundo, governos reintroduziram restrições de viagem para evitar 
propagação da ômicron 

Casos da nova variante do coronavírus, a ômicron, já foram detectados em todo o 
mundo. 

Descoberta por cientistas na África do Sul liderados pelo brasileiro Tulio de Oliveira, 
diretor do Centro para Resposta Epidêmica e Inovação do país, ela foi descrita como 
potencialmente preocupante por seu número de mutações — 50 no total. 

Desde então, a ômicron se espalhou para mais de uma dúzia de países, muitos dos 
quais impuseram restrições de viagem para tentar reduzir sua propagação. 

•         CEO da Pfizer prevê vacina anual contra covid e defende lucro bilionário das 
farmacêuticas 

•         Cientistas descobrem gatilho de coágulos raros após vacina da AstraZeneca 

https://www.bbc.com/portuguese
https://br.noticias.yahoo.com/da-detec%C3%A7%C3%A3o-aos-sintomas-o-190553077.html
https://br.noticias.yahoo.com/da-detec%C3%A7%C3%A3o-aos-sintomas-o-190553077.html
https://www.bbc.com/portuguese/geral-59497944?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbr.yahoo.com%5D-%5Blink%5D-%5Bbrazil%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.bbc.com/portuguese/geral-59497944?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbr.yahoo.com%5D-%5Blink%5D-%5Bbrazil%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.bbc.com/portuguese/geral-59503080?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbr.yahoo.com%5D-%5Blink%5D-%5Bbrazil%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://oglobo.globo.com/


Quais testes são usados para detectar a ômicron? 

Testes PCR (reação em cadeia por polimerase) são capazes de detectar infecções 
por coronavírus. 

Dependendo do laboratório para o qual os swabs (cotonetes usados para a coleta de 
secreção oral e nasal para testagem de covid-19) são enviados, alguns também 
podem ajudar a identificar variantes específicas, como delta ou ômicron. 

Foi o que aconteceu com os primeiros casos da ômicron identificados no Brasil, em 
São Paulo: após o resultado positivo das amostras no teste de PCR, elas foram 
encaminhadas para uma análise de sequenciamento genético no laboratório do 
Hospital Albert Einstein, que confirmou se tratar da variante nova. 

Apenas alguns laboratórios possuem a tecnologia necessária para fazer isso. 

Os Estados Unidos lideram o mundo em números de testes PCR, à frente do Reino 
Unido, Rússia, Alemanha, Itália e Coreia do Sul, nessa ordem. O Brasil está na 11ª 
posição nesse ranking. 

Na Índia, no entanto, apenas 1% de todas as amostras enviadas para laboratórios 
podem ser testadas para encontrar variantes como delta ou ômicron. 

  

ECONOMIA – Estamos em recessão técnica: Dois trimestres com PIB 

no vermelho; queda de 0,1% no terceiro trimestre. Mas Guedes, nas 

nuvens, diz que “estamos decolando”...Presidenciáveis condenam 

Governo. Bolsonar cupa a pandemia e política do “fique em casa”. 

Queda no PIB coloca Brasil nas últimas posições 

entre 38 países 

  

https://br.noticias.yahoo.com/queda-no-pib-coloca-brasil-192003149.html 

Além do Brasil, outros quatro países ficaram no vermelho no 3º trimestre, conforme 
os dados da OCDE 

A economia brasileira encolheu pelo segundo trimestre consecutivo entre julho e 
setembro. Conforme os dados divulgados nesta quinta (2/12) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) do país recuou 0,1% 
sobre o trimestre anterior, já descontados os efeitos da sazonalidade. 

•         PIB recua 0,1% no 3º tri e Brasil entra em 'recessão técnica'. E agora? 

O resultado coloca o país em recessão técnica, observada quando o PIB acumula 
dois trimestres seguidos de queda, e posiciona o Brasil no fim da lista de países 
acompanhados pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). 

https://br.noticias.yahoo.com/queda-no-pib-coloca-brasil-192003149.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59499707?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbr.yahoo.com%5D-%5Blink%5D-%5Bbrazil%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://data.oecd.org/gdp/quarterly-gdp.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/gdp/quarterly-gdp.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/gdp/quarterly-gdp.htm#indicator-chart


Entre os 38 países que já divulgaram os números do terceiro trimestre, o PIB 
brasileiro só é maior do que o do México (-0,4%), da Indonésia (-0,6%), do Japão (-
0,8%) e da Austrália (-1,9%). 

Dois países da América Latina estão no topo da lista, ocupando o segundo e terceiro 
lugares: Colômbia, com alta de 5,7% do PIB no terceiro trimestre, em relação ao 
segundo, e Chile, com crescimento de 4,9%, na mesma comparação. 

A alta mais forte do PIB colombiano já era esperada, uma recuperação da queda de 
2,5% observada no segundo trimestre - esta atribuída, por sua vez, às restrições 
tomadas naquele período como medidas de controle da pandemia e à onda de 
protestos que se estendeu por mais de um mês, entre abril e junho. 

O crescimento veio, contudo, mais forte do que o apontado pelos modelos 
estatísticos, e colocou a economia colombiana acima do nível pré-pandemia. 

Em relatório enviado a clientes, o economista para mercados emergentes da Capital 
Economics, Nikhil Sanghani, avalia que o país tem conseguido se recuperar da crise 
em ritmo mais forte do que os demais da região, e estima crescimento de 9,5% para 
o PIB de 2021, mais que o dobro da projeção para o Brasil, de 4,5%. 

A expectativa para o crescimento do Chile é ainda maior, de 12% no ano fechado. O 
economista ressalta, contudo, que é pouco provável que o país consiga manter o 
ritmo de avanço no próximo ano. 

O estrago que a inflação e a queda dos salários faz no “dinheiro na 

mesa” da economia… Massa Salarial Nominal e Real. Mind the 

gap. https://t.co/CIRu3BumsM  

 

  

  

https://t.co/CIRu3BumsM


www.ibge.gov.br › estatisticas › sociaisDivulgação trimestral | IBGE 

A PNAD Contínua foi implantada, experimentalmente, em outubro de 2011 e, a partir de 

janeiro de 2012, em caráter definitivo, em todo o Território Nacional.  

  

PRECATÓRIOS. PEC aprovada no Senado com carimbo para 

destinações da folga orçamentária vai acabar judicializada. Lira 

quer fatiar a PEC: Promulgar o que autoriza o pagamento do 

AUX.BRASIL ainda neste ano e deixar o resto para 2022. Oposição 

não aceita. Não teria sido este o acordo. 

PEC dos Precatórios aprovada com folga e votos de Senadores do 

PT, para espanto da Pres.do Partido, Gleisi Hoffman, com 

modificações pelo Senado volta para a CÂMARA. Lira diz que 

mudanças foram profundas e propõe dividi-la em duas: Uma 

consensual Camara / Senado imediatamente, garantindo o Auxílio 

Brasil neste ano, outra em 2022. Confusão ainda é grande. O próprio 

Presidente garantiu, ontem, defendendo a PEC que não se trata de 

calote pois todos os que tiverem até R$ 600  mi emprecatórios 

,receberão. Foi imediatamente corrigido, o teto a ser pago pela nova 

versão da PEC é de R$ 60. 

https://br.noticias.yahoo.com/promulga%C3%A7%C3%A3o-da-pec-dos-
precat%C3%B3rios-234100614.html 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

A proposta já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados, mas, pelo fato de ter 
recebido alterações por parte dos senadores, deverá retornar à Casa para nova 
avaliação antes de ser promulgada pela mesa do Congresso Nacional. 

A ideia é que 17 milhões de brasileiros sejam contemplados com o auxílio ao 
longo do ano de 2022. O número, proposto pelo governo Bolsonaro e criticado por 
diferentes opositores, está abaixo dos mais de 60 milhões que foram atendidos na 
primeira fase do auxílio emergencial, em 2020. 
Na época, trabalhadores informais e autônomos, pessoas desempregadas e 
em situação de vulnerabilidade foram incluídas na lista dos beneficiários. 
O valor também é menor do que o montante autorizado pelo Congresso no ano 
passado, quando os beneficiários receberam cinco parcelas de R$ 600 durante cinco 
meses. Em alguns casos específicos, o auxílio chegava a R$ 1.200. 

Edição: Leandro Melito – BDFATO -https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/com-
previsao-de-auxilio-de-r-400-senado-aprova-pec-dos-precatorios-texto-retorna-a-
camara 

Com previsão de auxílio de R$ 400, Senado aprova PEC dos 

Precatórios; texto retorna à Câmara 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html
https://br.noticias.yahoo.com/promulga%C3%A7%C3%A3o-da-pec-dos-precat%C3%B3rios-234100614.html
https://br.noticias.yahoo.com/promulga%C3%A7%C3%A3o-da-pec-dos-precat%C3%B3rios-234100614.html
https://www.brasildefato.com.br/2021/10/19/auxilio-brasil-dara-conta-de-resolver-desafios-atuais-do-pais-entenda-no-programa-bem-viver
https://www.brasildefatomg.com.br/2021/10/26/artigo-renda-brasil-desmonte-do-estado-e-o-carater-desumano-da-elite-brasileira
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/com-previsao-de-auxilio-de-r-400-senado-aprova-pec-dos-precatorios-texto-retorna-a-camara
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/com-previsao-de-auxilio-de-r-400-senado-aprova-pec-dos-precatorios-texto-retorna-a-camara
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/com-previsao-de-auxilio-de-r-400-senado-aprova-pec-dos-precatorios-texto-retorna-a-camara


Proposta libera espaço fiscal de R$ 106 bilhões para o pagamento 

do Auxílio Brasil e racha a oposição 

Publicado BRASIL DE FATO 

- https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/com-previsao-de-auxilio-de-r-400-

senado-aprova-pec-dos-precatorios-texto-retorna-a-camara 

ANEEL regulamenta Usinas Híbridas 

  

BRASIL FAZENDÃO DO MUNDO, produz 30%  da carne 

comercializada mas brasileiro disputa apenas o osso. 

Yahoo Finanças 

Falta carne na mesa: comer é cada dia mais um 

desafio no Brasil 
https://br.noticias.yahoo.com/falta-carne-na-mesa-comer-e-cada-dia-mais-um-
desafio-no-brasil-070100224.html 

Na semana que marca o Dia Mundial da Alimentação — celebrado dia 16 de outubro 
—, o Yahoo Finanças inicia uma série de vídeos de receitas que trazem muito mais 
do que apenas um prato: trazem todo o ato político que há em comê-lo. "Comer: 
Ato Político" é apresentada pelo chef e gastrólogo Zeh Barreto, que comanda a 
cozinha com receitas prática e dicas preciosas para você economizar e melhorar a 
qualidade da sua alimentação e bem-estar. Até sábado (23), O Yahoo publicará seis 
episódios diários com os temas: Inflação dos alimentos; Vegetarianismo; Alimentos 
ultraprocessados; Dicas para evitar o desperdício; Como reduzir o delivery; e Como 
fazer o descarte correto. 

Acompanhem! 

— 

Ethieny Karen e Thalya Godoy 

Muito mais do que apenas parar de se alimentar com carne de origem animal, 
pessoas vegetarianas e veganas procuram uma vida com menor impacto 
ambiental e o respeito aos animais.  

A busca por essa filosofia de vida tem aumentado, é o que aponta uma pesquisa 
realizada pelo MindMiners, em que 30% dos entrevistados que pensam em mudar 
sua forma de alimentação pretendem adotar o vegetarianismo. 

Uma pesquisa realizada pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), em parceria 
com a Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), indica que 46% dos 
brasileiros já deixam de comer carne, por vontade própria, pelo menos uma 
vez na semana. 

Na contramão de quem não tem escolha, o consumo de carne em 2021 também 
caiu devido à alta nos preços dos alimentos. Pesquisa do Datafolha, realizada entre 

https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/com-previsao-de-auxilio-de-r-400-senado-aprova-pec-dos-precatorios-texto-retorna-a-camara
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/com-previsao-de-auxilio-de-r-400-senado-aprova-pec-dos-precatorios-texto-retorna-a-camara
https://br.noticias.yahoo.com/falta-carne-na-mesa-comer-e-cada-dia-mais-um-desafio-no-brasil-070100224.html
https://br.noticias.yahoo.com/falta-carne-na-mesa-comer-e-cada-dia-mais-um-desafio-no-brasil-070100224.html
https://br.financas.yahoo.com/noticias/inflacao-sem-controle-por-que-esta-tao-caro-comer-o-basico-no-brasil-070028516.html
https://br.noticias.yahoo.com/restaurantes-t%C3%AAm-pratos-especiais-sem-165856557.html
https://br.noticias.yahoo.com/restaurantes-t%C3%AAm-pratos-especiais-sem-165856557.html
https://br.noticias.yahoo.com/restaurantes-t%C3%AAm-pratos-especiais-sem-165856557.html
https://br.noticias.yahoo.com/criatividade-na-cozinha-veja-5-110043701.html
https://br.noticias.yahoo.com/criatividade-na-cozinha-veja-5-110043701.html
https://br.noticias.yahoo.com/criatividade-na-cozinha-veja-5-110043701.html
http://br.finance.yahoo.com/


13 a 15 de setembro, aponta que 67% da população brasileira reduziu o 
consumo de carne vermelha. Foi a maior diminuição entre os itens pesquisados. 
Proteína de frango, porco e outros tipos tiveram queda de 39% no consumo. 

A triste consequência disso tem sido as cenas cada vez mais comuns de filas para 
doação de ossos e restos bovinos, carcaças de peixes voltando à mesa dos 
brasileiros e a alta na procura e nos preços do pés de frango. 

A CRISE NO MEC, AgoniA da Educação no Brasil: Depois do INEP, a 

CAPES 

A pós-graduação em perigo IN A TERRA É REDONDA 

https://aterraeredonda.com.br/a-pos-graduacao-em-

perigo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-pos-

graduacao-em-perigo&utm_term=2021-12-02  

Por ELEONORA ALBANO: Reflexões sobre as mudanças na 

Universidade que estão alterando profundamente a sua pós-graduação [...] 
 

Debandada na Capes: entenda o que está por trás da renúncia de 80 

coordenadores do órgão 

Paralisação da avaliação de cursos de mestrado e doutorado revoltou funcionários por descaso 

da chefia, diz ex-ministro 

Publicado  BRASIL DE FATO  - https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/debandada-na-
capes-entenda-o-que-esta-por-tras-da-renuncia-de-80-coordenadores-do-orgao 

  

Queridos todos, 

daqui a pouco haverá uma live do nosso sócio Luiz Felipe de 

Alencastro sobre o gravíssimo problema de que falo abaixo. 

penso que muitos sócios do Centro Celso Furtado já devem estar 

informados desse desmonte dos acervos do país, que a bem da 

verdade começou no governo de Michel Temer. 

nem sempre é fácil mobilizar os acadêmicos para esse tema. 

de qualquer maneira, é algo que me toca profundamente, desde que 

-- lá se vão dezessete anos -- herdei os arquivos de Celso Furtado, 

patrono do Centro. Daí  este compartilhamento com vocês. 

abraços, 

rosa freire d'aguiar 

 

-- Queima de arquivo / cancelamento da nossa história 

https://br.noticias.yahoo.com/infla%C3%A7%C3%A3o-churrasco-17-5-tira-073038777.html
https://br.noticias.yahoo.com/infla%C3%A7%C3%A3o-churrasco-17-5-tira-073038777.html
https://br.noticias.yahoo.com/a-fila-por-ossos-em-acougue-para-matar-a-fome-em-cuiaba-080053974.html
https://br.noticias.yahoo.com/a-fila-por-ossos-em-acougue-para-matar-a-fome-em-cuiaba-080053974.html
https://br.noticias.yahoo.com/supermercado-no-par%C3%A1-vende-restos-130535070.html
https://br.noticias.yahoo.com/alta-na-procura-por-pe-de-frango-dobra-o-valor-do-alimento-191519664.html
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODMyMDgzNjY3MTQ1NDYzMzAwJmM9djdhMiZlPTE5MjgmYj04MTkzOTg0OTUmZD1yNng2eTNq.WrsBoAeBx9Nr0EGtZHM4_ELVBJeHFcHhMd2FHlpy4qw
https://aterraeredonda.com.br/a-pos-graduacao-em-perigo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-pos-graduacao-em-perigo&utm_term=2021-12-02
https://aterraeredonda.com.br/a-pos-graduacao-em-perigo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-pos-graduacao-em-perigo&utm_term=2021-12-02
https://aterraeredonda.com.br/a-pos-graduacao-em-perigo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-pos-graduacao-em-perigo&utm_term=2021-12-02


há uns dias o Ruy Castro publicou uma coluna denunciando mais um 

dos despautérios que o Bolsonaro cometeu: ele nomeou para dirigir 

o Arquivo Nacional um senhor cujas credenciais "dignas de nota" 

eram ter sido chefe de segurança do Banco do Brasil e agraciado 

por um clube de tiro. O Arquivo Nacional, no Rio, para quem não 

lembra, é onde se preservam milhares de documentos que contam a 

história do país desde os anos 1830. É para lá que vão os arquivos 

dos presidentes da República, dos ministérios, dos tribunais, dos 

que fizeram nossa história. 

Mas nomear o atirador foi pouco. O mais grave -- denunciava o Ruy -- 

era o presidente ter autorizado que repartições públicas requisitem 

documentos do AN e possam eliminá-los sem maior controle. Daí a 

se distorcer a história que não agrade ao energúmeno é um passo. 

Desde essa coluna do Ruy, o historiador Luiz Felipe de Alencastro 

está mobilizado em torno de uma campanha que, com a maior 

urgência, reúna historiadores, cientistas sociais, arquivistas, 

jornalistas e todos os que trabalham com arquivos, no Brasil e no 

exterior, para que se mantenha a integridade do valiosíssimo acervo 

do Arquivo Nacional -- e, mais que isso, para que o ex-chefe de 

segurança do Banco do Brasil não possibilite ou não promova (nem 

feche os olhos para) alguma queima de arquivo. 

É disso tudo que hoje o Luiz Felipe falará com os competentíssimos 

Eleonora de Lucena e Rodolfo de Lucena, no canal Tutameia. 

Não dá para perder. - https://paraisobrasil.org/ 

  

Internacionais 

Adidas, Nike, Zara e Puma: estudo escancara relação de marcas 

com desmatamento na Amazônia 
Produtores de couro, a indústria da moda entram na mira de agência ambiental que denuncia 

400 empresas 

Publicado BRASIL DE FATO- https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/adidas-nike-zara-
e-puma-estudo-escancara-relacao-de-marcas-com-desmatamento-na-amazonia 

  

                          ARTIGO DO DIA NESTE DIA                               

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes 

https://paraisobrasil.org/


04 de dezembro de 2016 . Morte do Poeta Ferreira Gular, membro da 

Academia Brasileira de Letras. 

Ferreira Gullar é poeta, crítico de arte, tradutor, memorialista e ensaísta brasileiro. 
Sua poesia engajada é indispensável para a compreensão da moderna literatura 
brasileira. 
Publicado por: Luana Castro Alves Perez em Escritores brasileiros 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/li…/ferreira-gullar.htm 

Ferreira Gullar, pseudônimo de José Ribamar Ferreira, é um dos 

nomes mais representativos da moderna literatura brasileira. Sua 

extensa e diversificada produção literária e teórica fez do escritor um 

dos mais importantes poetas e críticos de arte brasileiros da 

atualidade. Nasceu no dia 10 de setembro de 1930 e foi no ano de 

1940, em São Luís, Maranhão (sua terra natal), que teve início sua 

carreira poética, cujo sucesso o conduziria a uma das cadeiras da 

Academia Brasileira de Letras em 2014. 

O primeiro livro de poesias, Um pouco acima do chão, foi publicado 

em 1949 quando o poeta tinha apenas dezenove anos. Nessa fase, 

Gullar, em período de formação, mostrou-se influenciado pelas 

estéticas simbolistas e parnasianas. Posteriormente, no início da 

década de 1950, escreveu os poemas de A luta corporal, livro no qual 

é possível notar certa semelhança com a poesia dos poetas paulistas 

que, em 1956, lançaram o Concretismo. Explorando propriedades 

gráficas e vocais das palavras, rompendo com a ortografia e com as 

convenções da lírica tradicional, Ferreira Gullar integrou de maneira 

circunstancial o movimento concretista, do qual se afastou por causa 

de discordâncias em relação às suas propostas teóricas. Abandonou 

as experiências de vanguarda e engajou-se na política por meio do 

Centro Popular de Cultura (CPC), grupo de intelectuais de esquerda 

criado em 1961, no Rio de Janeiro, cujo objetivo era defender o 

caráter coletivo e didático da obra de arte, bem como o engajamento 

político do artista. 

Não há vagas 

O preço do feijão 
não cabe no poema. O preço 

do arroz 
não cabe no poema. 

Não cabem no poema o gás 
a luz o telefone 
a sonegação 

do leite 
da carne 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/literatura/ferreira-gullar.htm?fbclid=IwAR3Ydlq_BknOeM0RUZSZW2KkS-x_0vAjCMhs7vKz3Pri_7nMKJvLtzKL4j0


do açúcar 
do pão 

O funcionário público 
não cabe no poema 

com seu salário de fome 
sua vida fechada 

em arquivos. 
Como não cabe no poema 

o operário 
que esmerila seu dia de aço 

e carvão 
nas oficinas escuras 

- porque o poema, senhores, 

está fechado: 
“não há vagas” 

Só cabe no poema 
o homem sem estômago 

a mulher de nuvens 
a fruta sem preço 

O poema, senhores, 
não fede 

nem cheira 

Nessa mesma década, 1960, a poesia de Ferreira Gullar já mostrou 

um estado de alta tensão psíquica e ideológica: seus textos, 

independentemente dos temas abordados, são participantes, isto é, 

engajados, evidenciando a preocupação do poeta com as mazelas 

sociais e, sobretudo, a preocupação em contribuir para a 

transformação da sociedade brasileira. Por sua intensa participação 

política, foi perseguido pela Ditadura Militar e, no exílio em Buenos 

Aires, escreveu Poema sujo, considerado uma obra-prima da 

literatura brasileira. Gravado em uma fita cassete, o poema foi trazido 

para o Brasil pelo amigo, o também poeta Vinícius de Moraes, e no 

ano de 1976 foi, finalmente, publicado. 

Capa do disco Antologia Poética, no qual o poeta declama seus 

principais poemas. Gravadora Som Livre 

Capa do disco Antologia Poética, no qual o poeta declama seus 

principais poemas. Gravadora Som Livre 

Curiosamente, o reconhecimento da importância de sua obra 

aconteceu apenas na década de 1990, período em que foi agraciado 

com diversos prêmios e homenagens, entre os quais o Prêmio Jabuti 

(o mais importante prêmio literário do Brasil), o Prêmio Machado de 

Assis (oferecido pela Academia Brasileira de Letras) e o Prêmio 



Camões (concedido pelos governos do Brasil e de Portugal a autores 

que tenham contribuído para o enriquecimento do patrimônio literário 

e cultural da língua portuguesa), além de uma indicação ao Prêmio 

Nobel de Literatura no ano de 2002. Paralelamente à produção 

poética, Ferreira Gullar construiu uma sólida obra teórica e crítica no 

campo das artes visuais, na qual reviu antigas posições 

(principalmente em relação ao uso da poesia como instrumento de 

conscientização social) e tratou de questões referentes à arte 

contemporânea produzida no Brasil e em outros países. 

  

INTERNACIONAL 

Eleições chilenas IN A TERRA É REDONDA 

- https://aterraeredonda.com.br/eleicoes-chilenas/?utm_term=2021-12-

02&doing_wp_cron=1638481258.6423370838165283203125 
 

Por GILBERTO LOPES: Explicações sobre o caminho tortuoso entre os 

protestos de 2019 e as eleições de dois anos depois [...] 
  

                              

  

       AS  4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo 

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando 

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

ao mapa da fome 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS - 

4.1.Eleições 2022 

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 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODMyMDgzNjY3MTQ1NDYzMzAwJmM9djdhMiZlPTE5MjgmYj04MTkzOTg2OTAmZD16MnI0aTR3.yCAqCzU4h2KUuelrrIH0NQ27lk5yFbC7O1P8-DvynCc
https://aterraeredonda.com.br/eleicoes-chilenas/?utm_term=2021-12-02&doing_wp_cron=1638481258.6423370838165283203125
https://aterraeredonda.com.br/eleicoes-chilenas/?utm_term=2021-12-02&doing_wp_cron=1638481258.6423370838165283203125


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 

PORTO ALEGRE   

Casa de Cultura Mario Quintana tem programação gratuita no mês de 
dezembro em Porto Alegre 
Dança, música, teatro e circo serão apresentados no Jardim Lutzenberger, na 
Travessa dos Cataventos e no Bruno Kiefer 
Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 13:02 

JORNAL MATINAL - 3 de dezembro de 2021 

O cenário econômico para 2022 não é lá muito favorável, mas as 

coisas aqui no RS não devem ser tão atribuladas como em nível 

nacional, acredita a Fecomércio-RS, que apresentou sua projeção 

para o próximo ano. Um dos pontos fortes do PIB gaúcho é a 

agricultura, que será beneficiada com um novo programa do Governo 

do Estado. Além de economia, abordamos hoje as críticas ao Piratini 

por parte do prefeito de Porto Alegre em função de cortes de recursos 

essenciais do HPS, e outras que vêm do Cpers, após visitas em 

escolas estaduais que revelam situações de precariedade. Tudo isso 

e mais um pouco a gente explica na news de hoje. 

  

Mas antes, te contamos que acabamos de lançar uma edição 

impressa da Parêntese. Uma versão histórica com uma seleção dos 

https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/casa-de-cultura-mario-quintana-tem-programacao-gratuita-no-mes-de-dezembro-em-porto-alegre
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/casa-de-cultura-mario-quintana-tem-programacao-gratuita-no-mes-de-dezembro-em-porto-alegre
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/casa-de-cultura-mario-quintana-tem-programacao-gratuita-no-mes-de-dezembro-em-porto-alegre
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/casa-de-cultura-mario-quintana-tem-programacao-gratuita-no-mes-de-dezembro-em-porto-alegre
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/02/casa-de-cultura-mario-quintana-tem-programacao-gratuita-no-mes-de-dezembro-em-porto-alegre


textos e imagens publicados nestes primeiros dois anos de vida. 

Trata-se de um produto premium feito com muito amor e carinho para 

você ler e guardar para sempre na sua biblioteca. 

  

Serão poucos exemplares, portanto abrimos ontem a pré-venda da 

revista. Ela será distribuída a partir do dia 20 de dezembro, e nossos 

assinantes da modalidade Passaporte já têm sua edição garantida, 

assim como quem contribuiu com mais de 250 reais no nosso 

crowdfunding no final de 2020. 

  

Quer garantir sua revista? Então faça uma assinatura do Matinal 

Jornalismo na modalidade Passaporte, por 120 reais por trimestre – 

você pode cancelar ou passar para a modalidade premium, de 15 reais 

por mês, depois do período, se quiser.  

  

Além da revista, você passa a ter acesso a todo o conteúdo do Matinal 

Jornalismo (newsletter Matinal completa, agenda cultural e 

newsletter do Roger Lerina e edições semanais da revista digital 

Parêntese), além de levar 3 e-books produzidos pela editora Abre 

Parêntese. 

  

Vale lembrar: ao assinar qualquer plano do Matinal Jornalismo, além 

de receber esses benefícios, você estará ajudando a manter um 

jornalismo independente e de qualidade. 

  

Quero reservar minha Parêntese histórica 

Previsão do tempo: A sexta em Porto Alegre terá sol entre nuvens, 

com temperatura oscilando entre 16°C e 28°C. 

ENCERRAMENTO 

VAMOS FICANDO POR AQUI COM O “BOM DIA, DEMOCRACIA! 
“ EU SOU PAULO TIMM./ ESPERO VOCÊS AMANHÃ NESTE MESMO HORÁRIO./ 

 

 



COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/977080223221308 

Dia 02 de dezembro, mês da espera e reflexão envolvidas 

no que a tradição cristã denomina ADVENTO. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

André Mendonça passa nos dois testes do Senado e ganha cadeira no STF. Plenário aprovou 
nome do ex-ministro de Bolsonaro por 47 X 32; menções ao perfil evangélico do advogado 

tiveram destaque - Publicado BRASIL DE FATO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dois processos, dois fatos importantes: 

1-Aprovação apertada (47 x 32) do pastor 

presbiteriano,  conservador, que prometeu respeitar o 

Estado laico instituído por Deodoro da Fonseca, André 

Mendonça para o STF, que vai para a 2ª. Turma 

encarregada dos processos da Lavato,  ao lado de 

Lewandovski e Gilmar Mendes, festejada por 

evangélicos  como importante passo  da sua “cota” na 

estrutura do Estado 

2- e o pano de fundo da pandemia com nova variante de 

proporções ainda desconhecidas. 

:: Artigo | A vacina não deveria ser mercadoria! O lucro a 

serviço das variantes da Covid-19 - https://jornalggn.com.br/opiniao/a-vacina-nao-

deveria-ser-mercadoria-o-lucro-farmaceutico-a-servico-das-variantes-da-covid-19/ 

Pandemia volta a preocupar o mundo e vacinação 

obrigatória já é cogitada em alguns países da Europa. 

Portugal volta ao Estado de Calamidade depois de vasto 

processo de vacinação e abertura da economia. Brasil 

registrou 283 mortes ontem e alcança 615 mil óbitos por 

COVID. Em consequência aumentam as preocupações com 

retorno de piores momentos e várias capitais já cancelam 

festejos de fim de ano e se preparam para pronta ação de 

atenção a nova onda de infectados. Brasil já registra 3 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/977080223221308
https://jornalggn.com.br/opiniao/a-vacina-nao-deveria-ser-mercadoria-o-lucro-farmaceutico-a-servico-das-variantes-da-covid-19/
https://jornalggn.com.br/opiniao/a-vacina-nao-deveria-ser-mercadoria-o-lucro-farmaceutico-a-servico-das-variantes-da-covid-19/


casos da variante ômicron, o último de um paciente que 

veio da Etiópia. Voo com 300 passageiros devem chegar 

hoje. 

Folhapress via Yahoo: Anvisa reitera veto a 

viajantes de mais 4 países da África após resistência do 

governo 

  

Mercado x Saúde - Consórcio Covax foi criado pela OMS, em conjunto 

com outras associações, para distribuir 4,5 bilhões de doses de 

vacinas, suficientes para imunizar 20% da população de seus  172 

países membros. No entanto, de março a setembro de 2021, o Covax 

conseguiu distribuir apenas 240 milhões de doses a 139 países. 

Após o anúncio da OMS sobre a nova cepa, a China prometeu doar 1 

bilhão de doses à África. A empresa chinesa Sinovac, responsável 

pela fórmula Coronavac, está reunindo informações para desenvolver 

uma nova vacina. Caso seja necessário, "temos capacidade para uma 

produção a grande escala para satisfazer a demanda", indicam. A 

Pfizer promete lançar uma nova vacina em até 100 dias, enquanto o 

Instituto Gamaleya afirma que poderia ter uma nova versão da 

fórmula russa Sputnik em 45 dias. A BioCubaFarma, responsável pelo 

desenvolvimento de cinco fórmulas em Cuba, também já iniciou 

estudos para um novo imunizante. 

Nova variante ômicron expôs desigualdades na política internacional de combate à 
covid-19 

África do Sul, alvo de restrições internacionais de viagens, defendeu quebra de patentes de 

vacina em outubro de 2020.BRASIL DE FATO- 

Surgimento de nova variante Ômicron do vírus sars-cov2 alerta autoridades para possível 

quarta onda global da pandemia - Patricia Melo Moreira / AFP 

- https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/nova-variante-omicron-expos-desigualdades-na-

politica-internacional-de-combate-a-covid-19 

O mundo parecia se preparar para dizer adeus à pandemia de covid-19, mas uma nova variante 
colocou as autoridades em alerta no fim de novembro. 

Embora a ômicron (designação da nova variante) tenha sido identificada em Botsuana, norte da África, 
no dia 11 de novembro, ainda não se sabe a origem da nova cepa, que também foi detectada em 
pacientes holandeses entre os dias 19 e 23 de novembro. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi notificada pelo governo sul-africano no dia 24 de novembro 
e, passados dois dias, classificou-a como uma cepa preocupante, o que significa que pode haver maior 
facilidade de propagação e gravidade da doença. 

https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.unicef.org/press-releases/joint-covax-statement-supply-forecast-2021-and-early-2022
https://twitter.com/EdMartBCF/status/1465729036299214850
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Um dado que chamou a atenção foi que a nova variante possui 32 mutações na proteína S (spike). 
Para se ter uma ideia, na variante delta, considerada até duas vezes mais infecciosa que a cepa original 
do vírus e agora predominante no mundo, foram encontradas oito mutações. As implicações disso ainda 
serão estudadas, mas a OMS considera que o risco de reinfecção pode ser maior. 

O organismo pediu cooperação da comunidade internacional para aumentar os estudos in loco sobre 
o comportamento da nova cepa. Também solicita que os países publiquem dados sobre sintomas de 
pacientes contaminados pela variante e possíveis avanços na descoberta do seu genoma em uma 
plataforma da OMS de livre acesso às nações. "Compreender o nível de gravidade da variante ômicron 
levará de dias a várias semanas", publicou OMS em comunicado. 
Nos casos observados por Angelique Coetzee, médica sul-africana que identificou a nova variante, os 
pacientes possuíam taquicardia, febre e fadiga intensa. 
“O mundo só estará seguro da pandemia quando houver uma vacinação mais homogênea”, defende o 
biomédico e pesquisador da rede CoVida, Tiago Graf. 

Em quase dois anos de pandemia, 262 milhões de pessoas foram contaminadas pela covid-19 e 5,2 
milhões faleceram pela doença, segundo a OMS. 
“Também é complicado dizer que essa variante surgiu na África. Ela foi identificada lá, mas pode ter 
surgido em outro lugar. Ela se espalha mais nas regiões com menos cobertura de vacinas”, analisa o 
imunologista e pesquisador do Instituto Adolfo Lutz, Cyro Brito. 

Além dos casos na Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Holanda, Dinamarca e Itália já tiveram 
contágios da ômicron na Europa. No Brasil, São Paulo apresentou o terceiro caso confirmado nesta 
quarta-feira (1). Países como Japão e Austrália já registraram casos. 

Um fechamento de fronteiras técnico? 

Japão e Israel fecharam completamente suas fronteiras, enquanto outros países impuseram restrições 
para cidadãos ou turistas vindos do sul do continente africano. 

O governo de Cyrill Ramaphosa, da África do Sul, qualificou as medidas de injustas, danosas à 
economia e um castigo pela velocidade com a qual identificaram a nova variante do vírus. 

“A África do Sul fez um ótimo trabalho, identificaram o genoma logo nos primeiros casos e qual foi o 
prêmio? Fronteiras fechadas. Todo mundo fala no mundo que é necessário haver vigilância genômica: 
encontrar as variantes de preocupação e disponibilizar seu genoma para o mundo, só que as políticas 
não podem desestimular essa prática”, afirma o biomédico e pesquisador da Rede CoVida, Tiago Graf. 

:: Escritores protestam após fechamento de fronteira para a África: "Ciência refém da política" 
::  
Os especialistas defendem que o mais indicado seria aumentar a realização de testes e normas 
biossanitárias, mas o fechamento de fronteira é um tipo de medida ineficaz. 

“O correto seria aumentar o controle, talvez exigir o teste negativo para covid-19, mas não proibir a 
entrada de turistas dessa região. Isso porque hoje a cepa está mais presente na África do Sul, mas 
amanhã pode estar na Europa ou na Argentina”, defende Brito. 

“O que aconteceu com a (variante) delta no Brasil é um bom exemplo. Houve controle dos voos e navios 
da Ásia, mas a delta entrou com tudo no Brasil. E de onde ela veio? Da Europa”, reforça o biomédico 
Tiago Graf. 

Monopólio de vacinas 

A África do Sul e a Índia foram os dois países que propuseram, ainda em outubro de 2020, o fim das 
patentes para fórmulas de imunizantes contra o vírus sars-cov2. O debate não avançou na 
Organização Mundial do Comércio pela falta de apoio dos Estados Unidos, Europa e do Brasil.  

https://www.who.int/news/item/28-11-2021-update-on-omicron
https://mundo.sputniknews.com/20211128/la-medica-que-advirtio-sobre-la-cepa-omicron-habla-sobre-los-sintomas-que-produce-1118740086.html
https://covid19.who.int/
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/escritores-protestam-apos-fechamento-de-fronteira-para-a-africa-ciencia-refem-da-politica
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/escritores-protestam-apos-fechamento-de-fronteira-para-a-africa-ciencia-refem-da-politica
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/autorizacao-para-quebra-de-patentes-de-vacinas-contra-a-covid-19-depende-de-bolsonaro
https://www.brasildefato.com.br/2021/08/31/autorizacao-para-quebra-de-patentes-de-vacinas-contra-a-covid-19-depende-de-bolsonaro


"A aparição de uma nova cepa é um exemplo eloquente de como o vírus continua mutando, 
particularmente diante a falta do acesso equitativo às ferramentas médicas para tratar a covid-19", 
publicou a ONG Médicos Sem Fronteiras da África do Sul em um comunicado que exige e reitera a 
necessidade da suspensão imediata das patentes. 
No último ano foram aplicadas cerca de 8 bilhões de doses de distintos imunizantes em todo o globo, 
mas somente 7,3% da população africana completou o ciclo de imunização, segundo levantamento do 
site Our World in Data. 
:  
A África do Sul tem um dos maiores índices de imunização da África, com cerca de 28% da população 
vacinada. Com baixos índices de infecção, o turismo se reativou nos último meses no país. Mas nas 
duas últimas semanas, o número de infecções aumentou - de cerca de 100 por dia, no início de 
novembro, para mais de 2.500 novas infecções, o que pode sugerir o início de uma quarta onda da 
pandemia. 

"É de vital importância que as desigualdades no acesso às vacinas covid-19 sejam tratadas com 
urgência para garantir que grupos vulneráveis em todos os lugares, incluindo profissionais de saúde e 
idosos, recebam sua primeira e segunda doses, juntamente com acesso equitativo a tratamento e 
diagnóstico", aponta a OMS. 

O especialista em imunologia, Cyro Brito também reforça “se não houver acesso às vacinas para todos, 
todos serão afetados, inclusive os países ricos que conseguiram comprar”. 

O Bureau de Presidentes da África, presidido pelo chefe de Estado sul-africano Cyril Ramaphosa, 
concordou que os Estados membros deveriam ter como meta a vacinação de 60% de suas populações. 
Para isso, criaram, em dezembro do ano passado, a Equipe Tarefa de Aquisição de Vacinas da África 
(Avatt). De lá pra cá, a União Africana conseguiu assinar contratos de 510 milhões de doses para os 
55 países do continente africano. 

“Ficou muito claro em dezembro [2020] que a esperança de que todos nós, como uma comunidade 
global, comprássemos vacinas juntos por meio desta estrutura chamada Covax não estava sendo 
respeitada, especialmente por nações ricas e poderosas”, disse Strive Masiyiwa, o presidente da Avatt, 
em uma entrevista coletiva em 1º de julho de 2021. 
Leia também: Maioria das vacinas doadas à África tem validade curta, dizem entidades 
Tiago Graf, que realizou pós-doutorado na Escola de Medicina Nelson Mandela na Universidade 
KwaZulu-Natal na África do Sul, relata que o fechamento das fronteiras também gera escassez de 
reagentes químicos usados nos estudos do genoma da nova variante ômicron. 

“A África do Sul está muito bem posicionada em relação à investigação científica. Tem tradição em 
pesquisa em virologia. Agora na questão econômica não. É mais um país africano que sofre com toda 
a desvantagem de interesses internacionais”, conta. 

Em 2020, pesquisadores da África do Sul também haviam sequenciando a variante beta. Houve uma 
série de restrições à entrada de sul-africanos no mundo, o turismo entrou em colapso, e o Produto 
Interno Bruto do país finalizou o ano com uma retração de 17,8%. 

Brian Ongoro / AFP - Edição: Arturo Hartmann 
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Como fazemos diariamente, 

estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

https://mundo.sputniknews.com/20211129/medicos-sin-fronteras-ve-en-la-cepa-omicron-un-argumento-para-liberar-las-patentes-de-vacunas-1118747654.html
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.brasildefators.com.br/2021/11/30/artigo-a-vacina-nao-deveria-ser-mercadoria-o-lucro-a-servico-das-variantes-da-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=xlRjY06AVMQ
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/maioria-de-vacinas-doadas-a-africa-tem-validade-curta-dizem-entidades
https://www.aljazeera.com/economy/2021/9/7/bbsouth-africa-economic-recovery-quickens-in-q2-but-risks-remain
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CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

Aprovado ao STF Mendonça vê “salto para os evangélicos” 

ESP 

Senado aprova segundo indicado por Bolsonaro para o STF 

FOLHA 

Senado aprova Mendonça como novo Ministro do Supremo 

PODCASTS      



O Assunto g1 dia 02 dezembro: Centrão-raiz - 

esteio de Bolsonaro para 2022 
Depois de dois anos sem legenda, o presidente assinou a filiação ao Partido Liberal 

em uma cerimônia com presença de lideranças do Progressistas (PP) e do 

Republicanos - trio de siglas que pretende dar sustentação a sua campanha de 

reeleição, liderados pelo cacique do PL, o condenado Valdemar Costa Neto. 

Por Renata Lo Prete - https://g1.globo.com/podcast/o-
assunto/noticia/2021/12/02/o-assunto-591-centrao-raiz-esteio-de-
bolsonaro-para-2022.ghtml 
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CAFÉ DA MANHÃ – FOLHA UOL Dia 02 dezembro 
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/a-aprovacao-para-o-stf-do-ministro-
terrivelmente-evangelico-de-bolsonaro-ouca-podcast.shtml 

A aprovação para o STF do ministro terrivelmente evangélico de 
Bolsonaro 

André Mendonça defendeu Estado laico e casamento gay em sabatina no 
Senado 
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OPINIÕES 

Gilvan Cavalcanti  FB 69f t5huacn2uoh10fre  · - Dia 01 dezembro 
Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 01/12/2021 

Cristovam Buarque* - Até o racismo acabar 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../cristovam-buarque-ate... 

Vera Magalhães - Lulalckmin 2022? 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vera-magalhaes... 

Bernardo Mello Franco - No altar com Valdemar 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bernardo-mello-franco... 

Luiz Carlos Azedo - Filiação de Bolsonaro ao PL pôs a ética em segundo plano 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

Elio Gaspari - O ativismo do crime na Amazônia 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../elio-gsdpsri-o... 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/02/o-assunto-591-centrao-raiz-esteio-de-bolsonaro-para-2022.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/02/o-assunto-591-centrao-raiz-esteio-de-bolsonaro-para-2022.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/02/o-assunto-591-centrao-raiz-esteio-de-bolsonaro-para-2022.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/a-aprovacao-para-o-stf-do-ministro-terrivelmente-evangelico-de-bolsonaro-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/a-aprovacao-para-o-stf-do-ministro-terrivelmente-evangelico-de-bolsonaro-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/a-aprovacao-para-o-stf-do-ministro-terrivelmente-evangelico-de-bolsonaro-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/a-aprovacao-para-o-stf-do-ministro-terrivelmente-evangelico-de-bolsonaro-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/a-aprovacao-para-o-stf-do-ministro-terrivelmente-evangelico-de-bolsonaro-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/a-aprovacao-para-o-stf-do-ministro-terrivelmente-evangelico-de-bolsonaro-ouca-podcast.shtml
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18?__cft__%5b0%5d=AZWoGB8hUYh6dAuz3mdL7P-ORST1qfo1hkRN8kzN8TpR7AIYLC5o36Xyv6Oiy5U7cV09ssH0aWC1nRnfa6STjCrGmUE5t4_I51jIjct4sJwpjZ3OOJhcsKj2CY6sVz-Wn3I&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18/posts/4554960591218436?__cft__%5b0%5d=AZWoGB8hUYh6dAuz3mdL7P-ORST1qfo1hkRN8kzN8TpR7AIYLC5o36Xyv6Oiy5U7cV09ssH0aWC1nRnfa6STjCrGmUE5t4_I51jIjct4sJwpjZ3OOJhcsKj2CY6sVz-Wn3I&__tn__=%2CO%2CP-R
http://gilvanmelo.blogspot.com.br/?fbclid=IwAR2q7QJ1DtYAHUOHJ39NE-xvreuUwFF-SK5YxKrzdmoojTOI0zXNwXuxdFE
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/cristovam-buarque-ate-o-racismo-acabar.html?fbclid=IwAR1u9RL_pW6fppju4o-4S7Dp4yHPQpucmO5DPmX1j5B8LRQJZh308IRVoC0
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/vera-magalhaes-lulalckmin-2022.html?fbclid=IwAR2iDPhT-s4UwzZ1HwfmPFD0hT-SxARR2KF8yWrQDEJ0gp75nWZItLswLuU
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/bernardo-mello-franco-no-altar-com.html?fbclid=IwAR2q7QJ1DtYAHUOHJ39NE-xvreuUwFF-SK5YxKrzdmoojTOI0zXNwXuxdFE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F12%2Fluiz-carlos-azedo-filiacao-de-bolsonaro.html%3Ffbclid%3DIwAR3SdDN5nQ0ElCbtqyj4A1nLOnFcGBT0RtF2jlCSTS4Jp-SzS0l0mBdgAz8&h=AT0smbJL6L5C0f_Yr9u5e_iDCP5h6DkzBOysIfMv2e-fAlCY3dp9Lieh99zchQroBVA2ODkaU-wc4xhKV9vhktZzRf59do6gRC3_S9l0yY8TcPQFiOPXN1RcNLoqvA7fawCc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2WGEu9PMUOPhZokdKDf8WO-8ItgGWrAZiGAqYMUTEw_jj8-neGXH69dYun8UdJpyHi0K8_jtWZljburZclrzO9gH5ukbgWa7u6vWawvBHXqGwyn1piGsW3Yzi8iqgMUf3xbT-oH6RWoOJWp2lINMLqGQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F12%2Felio-gsdpsri-o-ativismo-do-crime-na.html%3Ffbclid%3DIwAR2q7QJ1DtYAHUOHJ39NE-xvreuUwFF-SK5YxKrzdmoojTOI0zXNwXuxdFE&h=AT2ApBUYQyEOgAerk5dlg47UVYcVatuQ42WiGuGyndVXuGZm6goSipF5BTsG416-1hQJJCSX_Y5R07ci1aDkBwFPztpbt1dlT-0FwluCimlMu0Vsir6iszETVDK-U418Xjqn&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2WGEu9PMUOPhZokdKDf8WO-8ItgGWrAZiGAqYMUTEw_jj8-neGXH69dYun8UdJpyHi0K8_jtWZljburZclrzO9gH5ukbgWa7u6vWawvBHXqGwyn1piGsW3Yzi8iqgMUf3xbT-oH6RWoOJWp2lINMLqGQ


Fernando Exman - Caminhos cruzados na terceira via 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../fernando-exman... 

Tiago Cavalcanti* - O desenho de ações afirmativas 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../tiago-cavalcanti-o... 

Daniel Rittner - Perdas bilionárias nos trens e metrôs 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../daniel-rittner-perdas... 

Fernando Canzian – Explicar o que deu certo 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../fernando-canzian... 

Bruno Boghossian - Carro de som turbinado 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-boghossian... 

Mariliz Pereira Jorge - O noivinho do centrão 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../mariliz-pereira-jorge... 

Vinicius Torres Freire - Bolsonaro, bolsolão, centrão e ômicron 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-torres... 

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

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

BOLETIM AEPET  60 ANOS NA DEFESA DA SOBERANIA 

RLAM já não pertence aos brasileiros e agora se chama 

refinaria de Mataripe. Fundo de investimentos dos Emirados Árabes 

Unidos assume o controle total da refinaria na 

Bahia- http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7142-rlam-ja-nao-

pertence-aos-brasileiros-e-agora-se-chama-refinaria-de-mataripe 

Taxa sobre exportação de petróleo renderia R$ 38 bi. 

Imposto aumentaria participação do Estado nos resultados do pré-sal. 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7143-taxa-sobre-exportacao-de-
petroleo-renderia-r-38-bi             

Um imenso risco para o Estado nacional brasileiro - Pedro 

Pinho 

Espelho meu, espelho meu, há presidente mais nefasto do que eu? Existe sim, Trump boy, é 
o Sergio Moro, o Biden boy.- http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7140-um-
imenso-risco-para-o-estado-nacional-brasileiro 

Visões sobre a China - Michael Roberts 
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O comitê central do Partido Comunista Chinês realizou recentemente seu sexto 
plenário -  http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7141-visoes-sobre-a-
china 

Loucura orçamentária - Prabhat Patnaik 

A situação aplica-se também a outros países 
- http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7144-loucura-
orcamental 

As opiniões expressas são de responsabilidade de seus autores e não refletem 

necessariamente as posições da AEPET. 
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RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

Continua sem solução e sob o risco agora revelado de ser assassinado 

pela inteligência americana o drama de ASSANGE. América Latina e 

Caribe é região em que a fome mais cresceu no mundo, diz ONU. 

Insegurança alimentar atinge 4 em cada 10 pessoas, 49 milhões de 

pessoas.  Sai hoje o resultado do PIB do terceiro trimestre de 2021 e 

revisão das contas CAGED evidencia que no ano passado diminuíram os 

empregos em carteira. Guedes, com seu fantasioso otimismo errou.  Hoje, 

o Supremo retoma o julgamento sobre a realização de operações policiais 

em comunidades do Rio. STJ anula condenações de Palocci e Vacari e 

remete processos de caixa 2 para Justiça Eleitoral. Sai garimpo, fica o 

mercúrio: saiba quais as consequências para o meio ambiente no Rio 

Madeira 

Depois da repercussão na imprensa e nas redes sociais, operação conjunta foi realizada e 

apenas uma pessoa foi presa 

Publicado BRASIL DE FATO 

https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/sai-garimpo-fica-o-mercurio-saiba-quais-as-consequencias-para-o-meio-

ambiente-no-rio-madeira 

  

  
  

Números da pandemia 

Brasil ultrapassa 615 mil mortes por Covid, com média de 229 

•         Mais de 134 milhões estão com vacinação completa, 63% da população 

Restrições a viajantes 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7141-visoes-sobre-a-china
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7141-visoes-sobre-a-china
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7144-loucura-orcamental
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https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/12/01/vacinacao-contra-a-covid-mais-de-63percent-da-populacao-esta-totalmente-imunizada.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,b25fb813-2a8f-44fe-ba01-4eb86e31b0d9


Ômicron no Brasil: Anvisa reforça pedido por passaporte da vacina 

Decisão cabe ao governo. Bolsonaro é contra exigir comprovante de imunização. 

  

Ômicron no mundo 

•         Anvisa pede informações sobre eficácia de vacinas contra nova cepa 

•         Variante é mais perigosa? Por que preocupa tanto? Veja o que já se sabe 

Variante já está em pelo menos 25 países; EUA entram na lista 

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PRECATÓRIOS- Tudo errado! 

Zeina Latif - A lei do superendividamento na contramão 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../zeina-latif-lei-do... 

PEC dos Precatórios, uma miscelânea de assuntos 

indevidamente  justificados como indispensáveis à ajuda aos mais 

vulneráveis do Auxílio Brasil deve ser aprovado hoje pelo Senado, com 

mudanças no Projeto aprovada pela Câmara , para onde deverá voltar para 

promulgação definitiva. Ainda não há consenso sobre a questão do calote 

dos Precatórios sendo muito provável que deverá ficar limitados a um teto 

global de R$ 44 bi, alongando-se o restante (R$ 34 bi) até 2026 e não 2036 

como queria o Governo. Prioridade será conferida aos critérios 

alimentícios, idosos e portadores de deficiência. 

  

  

  

Internacionais 

JULGAMENTO DE ASSANGE 

Terá início dia 27 o julgamento do jornalista Julian Assange, ameaçado de extradição 
para os EUA. Apesar de indeferido em primeira instância, o governo estado-unidense 
recorreu e mantem o pedido de extradição. Há poucos dias foi revelada o plano da 
CIA para sequestrar e assassinar Assange quando ele ainda estava asilado na 
Embaixada do Equador. A revelação foi feita no tribunal paralelo de Belmarsh, 
constituído por personalidades progressistas. Há poucos dias, 24 organizações em 
defesa da liberdade de imprensa e dos direitos humanos pediram em abaixo assinado 
o fim das perseguições contra Assange. Se extraditado, Assange poderá ser 
condenado a mais de uma centena de anos de prisão através do "Espionage Act", 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/12/01/anvisa-envia-novo-parecer-ao-governo-para-pedir-restricao-de-voos-e-exigencia-de-vacinacao-completa-para-viajantes.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,b25fb813-2a8f-44fe-ba01-4eb86e31b0d9
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/12/01/anvisa-solicita-informacoes-sobre-eficacia-e-efetividade-das-vacinas-contra-variante-omicron-do-coronavirus.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,b25fb813-2a8f-44fe-ba01-4eb86e31b0d9
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F12%2Fzeina-latif-lei-do-superendividamento.html%3Ffbclid%3DIwAR2m43XsS_Lq3LdICssFrMqXkG6Mevhfb-SB1bb0fCcyRfa8o_FtYX8zqG8&h=AT2eKr2eIt8t-hVDdi5cmfQTJ7I6XyAHRqqmNCs_CHbe39qW4D5nno0HoaJwuselLjqejNzE2SAL1drZK6Am8bVJer7P8LNAU9sAG1tfqgD6HOO0aN5slnQREhyvaVpqsWw8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2WGEu9PMUOPhZokdKDf8WO-8ItgGWrAZiGAqYMUTEw_jj8-neGXH69dYun8UdJpyHi0K8_jtWZljburZclrzO9gH5ukbgWa7u6vWawvBHXqGwyn1piGsW3Yzi8iqgMUf3xbT-oH6RWoOJWp2lINMLqGQ
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uma lei estado-unidense de 1917. A maior parte dos media corporativos faz um 
silenciamento sepulcral acerca desta perseguição implacável. 
25/Outubro/2021 

  

Lula e Dilma defendem unidade do progressismo na América Latina contra 
extrema direita 
Encontro do Grupo de Puebla reúne 150 líderes mundiais e termina nesta quarta-feira (1), 
no México 
Publicado BRASIL DE FATO - https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/lula-e-dilma-
defendem-unidade-do-progressismo-na-america-latina-contra-extrema-direita 

América Latina e Caribe é região em que a fome mais cresceu no mundo, 

diz ONU. Insegurança alimentar atinge 4 em cada 10 pessoas da região e 

fome é realidade para 59,7 milhões.  BRASIL DE FATO 
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/01/america-latina-e-caribe-e-regiao-em-que-a-fome-mais-

cresceu-no-mundo-diz-onu    

O PREÇO DA UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL  O SUICÍDIO ECONÓMICO EM CURSO 

Esta semana o ministro Matos Fernandes anunciou o encerramento da Central 
Termoeléctrica do Pego, que tem apenas 36 anos de vida. Assim, de uma assentada, 
630 megawatts de potência instalada são retirados da rede. Há pouco tempo já fora 
sucateada a Central Termoeléctrica de Sines, que poderia durar mais algumas 
décadas. Há mais tempo haviam sido encerradas as centrais termoeléctricas de 
Setúbal e do Lavradio. 
Ainda este ano o mesmo Matos Fernandes deu a benção ao sucateamento da metade 
das refinarias portuguesas de petróleo. A França tem 12 refinarias e não pretende 
encerrar nenhuma. Portugal só tinha duas refinarias e encerrou uma delas, a única 
que produzia blendings para lubrificantes (passarão a ser importados). 
Os factos comprovam que o governo de António Costa está apostando no suicídio 
económico do país, a acelerar o seu processo de desindustrialização. Ele continua 
assim um ciclo começado há décadas com a sabotagem da siderurgia, a destruição 
dos estaleiros navais, a destruição da metalomecanica pesada, da frota pesqueira e 
que continua com as cimenteiras (o clinquer para o cimento fabricado em Portugal 
agora é produzido no Marrocos). 
Trata-se de governos de traição nacional e submissos à UE. A apregoada 
ideologia da "descarbonização" serve para ocultá-la e vender à opinião pública 
projectos loucos, disparatados e ruinosos como os da produção de hidrogénio em 
grande escala, da extracção de lítio, das energias intermitentes e dos veículos 
eléctricos. 
Houve um tempo, logo após a Revolução de Abril, em que se falava em "fechar" as 
casas vazias na matriz de input-output da economia portuguesa mediante a instalação 
de novas capacidades. Hoje, este governo (e os anteriores) parecem apostados em 
fazer ao contrário:   querem abrir mais quadrículas vazias com a destruição de activos 
fixos em condições ainda operacionais. O reflexo disto já se vê nas Contas Nacionais, 
as quais apresentam números negativos na Formação Bruta de Capital Fixo. 
A desindustrialização de Portugal tem implicações fundas e muito mais graves do que 
as imediatas – a extinção de empregos. A estagnação e a decadência não são um 
destino desejável, mas poucos se atrevem a falar do assunto. Um país que não tem 
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indústria é uma horta, dizia um ministro do antigo regime. Tinha razão. 
22/Novembro/2021 

  

Nacionais 

Massa de salários em circulação na economia cai R$ 1,688 

bi em um ano, diz IBGE 

Estadão Conteúdo - 30/11/21 - 11h18 

A massa de salários em circulação na economia encolheu R$ 1,688 bilhão no 
período de um ano, para R$ 223,549 bilhões, uma queda de 0,7% no trimestre 
encerrado em setembro em relação ao mesmo período de 2020. Os dados são da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

.https://www.istoedinheiro.com.br/massa-de-salarios-em-circulacao-na-economia-cai-
r-1688-bi-em-um-ano-diz-ibge/ 

Na comparação com o trimestre terminado em junho, a massa de renda real caiu 
0,1%, com R$ 202 milhões a menos. 

O rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve queda de 4,0% na 
comparação com o trimestre até junho, R$ 102 a menos. 

Em relação ao trimestre encerrado em setembro do ano passado, a renda média 
encolheu 11,1%, R$ 307 a menos, para R$ 2.459. 

A queda na renda em um ano é a mais aguda da série histórica iniciada em 2012. 
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Dia Nacional do Samba: Relembre grandes 

nomes do nosso estilo musical mais 

famoso  

 

No dia 02 de dezembro é comemorado o Dia Nacional do Samba. O gênero musical 

internacionalmente conhecido e típico do Brasil. Quando alguém pensa em nosso 

país, geralmente, os componentes de nossa tríade cultural são futebol, carnaval e 

samba. Inclusive, muitos gringos até tentam sambar, mas não possuem o gingado 

do brasileiro. 

O samba traz consigo um estilo musical repleto de gingado e melodia, que passa 

desde o samba de roda até o de gafieira. Além disso, a dança é contagiante e 

apaixonante. É muito difícil não encontrar uma pessoa que, em algum momento, 

nunca sambou. Seja de forma descontraída e humorada, ou profissional como uma 

passista.  

Para celebrarmos o Dia Nacional do Samba em 02 de dezembro, nada melhor do que 

contar a história do ritmo de maior sucesso no país, com sua origem, os sambistas 

mais importantes que já tivemos e os principais gêneros dentro do samba. Continue 

a leitura para saber mais antes de cair na roda de samba,  

Índice 

• 1 Como o Dia Nacional do Samba Surgiu 
o    1.1 A dança proibida 

o    1.2 Instrumentos usados no samba 

• 2 Os principais gêneros do samba 
o    2.1 Samba de breque 

o    2.2 Samba-enredo 

o    2.3 Samba exaltação 
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o    2.4 Samba de gafieira 

o    2.5 Samba-rock 

• 3 Grandes nomes do samba 
• 4 Conclusão 

Como o Dia Nacional do Samba Surgiu 

O Dia Nacional do Samba, também conhecido como Dia do Samba, é uma importante 

data comemorativa, que surgiu a partir de uma iniciativa do vereador Luís Monteiro 

da Costa, a fim de homenagear o compositor Ary Barroso, famoso por compor seus 

sambas, sendo a música Aquarela do Brasil uma das mais conhecidas de seu 

repertório. 

Embora essa data não seja oficializada, é reconhecida nacionalmente e diversos 

artistas e entusiastas atuam para ampliar o reconhecimento histórico para a 

sociedade. O samba é baiano. Nascido no século 19, com uma mistura de ritmos 

oriundos da cultura africana. No entanto, foi no Rio de Janeiro onde se desenvolveu 

e fincou suas raízes como uma das principais manifestações da cultura popular 

brasileira.  

A dança proibida 

No país onde nasceu o samba, houve uma época em que sambar estava proibido. 

Em meados da década de 1920, os locais de samba estavam proibidos e quem fosse 

pego dançando ou cantando tinha um grande risco de ser preso.  

Naquela época, os locais eram considerados sujos, perigosos e de “perdição”. 

Porém, a escravidão no Brasil havia terminado em 1888, então, na verdade, o 

racismo e o preconceito ainda estavam intrínsicos na cultura de antigamente.  

Somente após a abolição da escravidão no Brasil e alguns anos mais tarde, o samba 

passou a ser visto como símbolo nacional, especialmente nos anos 40, durante 

o governo de Getúlio Vargas. 

Instrumentos usados no samba 

A harmonia do samba é feita sumariamente por instrumentos de corda. Porém, com 

o passar dos anos, outros instrumentos passaram a incorporar as melodias, como 

flauta, piano e saxofone.  

Em geral, para se compor um samba, em geral, os instrumentos utilizados são: 

• Cavaquinho; 

• Violão; 

• Pandeiro; 

• Surdo; 

• Tamborim; 

• Reco-reco; 

• Cuíca. 
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Conforme o samba foi evoluindo, ele passou a ganhar novas vertentes e modos de 

ser tocado e cantado. No Dia Nacional do Samba, pode-se reconhecer que não é à 

toa que este é um dos ritmos mais adorados e ricos do mundo. 

Além disso, você sabia que a música Pelo Telefone é considerada a primeira 

gravação de samba feita no Brasil? Sua composição data de 1916 e recebeu a 

assinatura de Ernesto dos Santos, conhecido como Donga, e do jornalista Mauro de 

Almeida. 

Os principais gêneros do samba 

Assim como em qualquer estilo musical, dentro dele há uma ramificação de 

gêneros. No samba não é diferente. Abaixo, listamos os principais subgêneros do 

samba.  

Samba de breque 

É caracterizado por paradas inesperadas, ou seja, os chamados “breques”, que 

permite ao cantor encaixar comentários falados alusivos ao tema. Neste momento, 

a melodia é interrompida e somente a voz do intérprete dá sequência a letra. Uma 

das mais conhecidas é a do cantor Moreira da Silva, cujo maior sucesso foi O Rei 

do Gatilho, de 1962. 

Samba-enredo 

Composição criada para puxar o desfile das escolas de samba durante o Carnaval. 

É considerado uma evolução dos sambas e possui melodia criada para durar 

durante todo o desfile (cerca de 1 hora). Quem nunca se arrepiou com a bateria de 

uma escola de samba? 

Samba exaltação 

Subgênero do samba menos rústico e mais sofisticado. Busca exaltar as qualidades 

e a grandiosidade do país. A composição Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, foi a 

primeira a consagrar o ritmo. 

Samba de gafieira 

O famoso “samba de malandro da Lapa”. É um estilo de dança de salão derivado do 

maxixe dançado no início do século XX. O samba de gafieira preza, em suma, mais 

pela coreografia ao invés da melodia.  

Durante a dança o “malandro”, como é chamado o dançarino, sempre protege sua 

parceira, para que ela possa se exibir para ele e para o baile inteiro. Ao mesmo 

tempo, impedia uma aproximação de qualquer outro homem que a puxasse para 

dançar.  

Vem daí a atitude de se sambar com os braços abertos, como se fosse dar um 

abraço, além de entrar no ritmo da música, para proteger a parceira. 

https://www.cashme.com.br/blog/dia-do-baterista/


Samba-rock 

É uma vertente do samba surgida na década de 1950 com destaque nos anos 1960 

e 1970.Tem como principais influências o rock and roll, o jazz, o soul e o funk. A 

dança incorpora os movimentos do rockabilly com o gingado do samba brasileiro. 

Uma das músicas mais conhecidas do gênero é a música de Noriel Vilela, 16 

Toneladas. 

Samba jazz 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

Samba jazz (ou samba-jazz), também conhecido como Jazz samba (especialmente, 

nos Estados Unidos) ou Hard bossa nova, é um subgênero musical sobremodo 

instrumental do samba que emergiu no âmbito da bossa nova entre o final da década de 

1950 e início da década de 1960.[1][2] 

O estilo consolidou a aproximação do samba brasileiro com 

o jazz estadunidense,[3] especialmente do bebop e do hard bop, vertentes jazzísticas 

então muito experimentadas por músicos brasileiros em ambientes de gafieiras e 

boates especialmente no Rio de Janeiro.[2][4] Tendo sua formação inicial baseada 

no piano, no contrabaixo e na bateria, aos poucos o samba-jazz foi absorvendo 

agrupamentos instrumentais mais amplos.[2] 

Diferentemente da bossa nova, que é um estilo de samba caracterizado pelo seu 

espírito intimista, seu som suave e seu comedimento de elementos sonoros, o 

samba-jazz tem na improvisação e na estridência componentes muitos 

presentes.[5] Contudo, conforme a bossa nova tornava-se conhecida, o próprio 

samba-jazz foi favorecido pelo repertório bossa-novista,[6] e toda uma geração de 

instrumentistas influenciados pelo jazz estadunidense, como foram os casos 

de Sérgio Mendes, J.T. Meirelles, Edison Machado, Dom Um Romão, Zimbo Trio, Tamba Trio, Milton 

Banana Trio, Jongo Trio, entre outros, passou a envolver com o novo jeito de fazer 

samba liderado por João Gilberto.[7][8 

Samba Jazz Brasileiro - https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-

8&p=samba+jazz&type=E210BR714G0#id=2&vid=c356a1d6d66e52afa0af953f1777310a&action=

click 

Samba/Jazz Brasileiro Uma das melhores maneiras de entender a sonoridade da 

moderna música brasileira é justamente olhar para o passado e (re)descobrir um 

período em que o samba e o jazz formaram uma simbiose perfeita. Tocado por 

músicos extraordinários, esse amálgama musical marcou o surgimento de toda uma 

geração de instrumentistas ... 

Modo Cinemadesativado 

JAZZ SAMBA: A Portrait of Stan Getz 

JAZZ SAMBA: A Portrait of Stan Getz Originally performed live on March 24, 2018 

“If you like an instrument that sings, play the saxophone. At its best it’s like the 

human voice.” Stan Getz Stan Getz was one of the most celebrated saxophonists of 

all time. Coming into prominence in the late 1940s with Woody Herman’s Big Band, 

he excelled ... 
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SAMBA JAZZ DOC. TRAILER 
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SAMBA JAZZ E SUAS HISTÓRIAS 
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RybAMzOQRxdWVyeQNzYW1iYSUyMGphenolMjBzYW1iYSUyMC0lMjBkb2N1bWVudGFyaW8EdF9zdG1wAzE2MzgzODk4N

zU-?p=samba+jazz+samba+-+documentario&ei=UTF-
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Grandes nomes do samba 

No Dia Nacional do Samba é impossível não lembrar dos principais talentos da 

música nacional. Selecionamos alguns dos maiores sambistas do Brasil que 

merecem ser homenageados e reconhecidos pelo talento e marca deixada na 

história do samba no Brasil. 

A lista é gigante e qualquer seleção, obviamente, não fará jus a todos os artistas 

que contribuíram para o samba. Os nomes selecionados representam uma parcela 

de homens e mulheres que criaram e refinaram a arte do samba no país. Os nossos 

maiores tesouros nacionais são: 

• Pixinguinha; Beth Carvalho; Zeca Pagodinho; Cartola; Dona Ivone Lara; 

• Martinho da Vila; Clementina de Jesus; Paulinho da Viola; Leci Brandão; 

• Adoniran Barbosa; Arlindo Cruz; Clara Nunes; Jorge Aragão. 

Conclusão 

Como já dito em um dos maiores hinos do samba nacional de Edson Conceição e 

Aluísio, eternizado na voz de Alcione: “Deixo ao sambista mais novo o meu pedido 

final: não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar”. 

O Dia Nacional do Samba marca uma data de celebração que não envolve somente 

o ritmo musical, mas todos os artistas e compositores que contribuíram na criação 

e evolução da música ao longo do tempo.  
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https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrEzeKk16dhwHQAQUge6gt.;_ylu=c2VjA3NlYXJjaAR2dGlkAw--;_ylc=X1MDMjExNDcxMDA0NgRfcgMyBGFjdG4DY2xrBGNzcmNwdmlkA2JubUlkekV3TGpGeFdyaDFYNmlEbmdFQk1UTTRMZ0FBQUFCU05Mc2kEZnIDbWNhZmVlBGZyMgNzYS1ncARncHJpZAM3WFhRRHdweFJWLk9zN2d2XzE0R2FBBG5fcnNsdAM2MARuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DYnIudmlkZW8uc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAMzOQRxdWVyeQNzYW1iYSUyMGphenolMjBzYW1iYSUyMC0lMjBkb2N1bWVudGFyaW8EdF9zdG1wAzE2MzgzODk4NzU-?p=samba+jazz+samba+-+documentario&ei=UTF-8&fr2=p%3As%2Cv%3Av%2Cm%3Asa&fr=mcafee&type=E210BR714G0#id=1&vid=70b24511ecfdeb2dc37104f29e76d9bf&action=view
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrEzeKk16dhwHQAQUge6gt.;_ylu=c2VjA3NlYXJjaAR2dGlkAw--;_ylc=X1MDMjExNDcxMDA0NgRfcgMyBGFjdG4DY2xrBGNzcmNwdmlkA2JubUlkekV3TGpGeFdyaDFYNmlEbmdFQk1UTTRMZ0FBQUFCU05Mc2kEZnIDbWNhZmVlBGZyMgNzYS1ncARncHJpZAM3WFhRRHdweFJWLk9zN2d2XzE0R2FBBG5fcnNsdAM2MARuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DYnIudmlkZW8uc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAMzOQRxdWVyeQNzYW1iYSUyMGphenolMjBzYW1iYSUyMC0lMjBkb2N1bWVudGFyaW8EdF9zdG1wAzE2MzgzODk4NzU-?p=samba+jazz+samba+-+documentario&ei=UTF-8&fr2=p%3As%2Cv%3Av%2Cm%3Asa&fr=mcafee&type=E210BR714G0#id=1&vid=70b24511ecfdeb2dc37104f29e76d9bf&action=view
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrEzeKk16dhwHQAQUge6gt.;_ylu=c2VjA3NlYXJjaAR2dGlkAw--;_ylc=X1MDMjExNDcxMDA0NgRfcgMyBGFjdG4DY2xrBGNzcmNwdmlkA2JubUlkekV3TGpGeFdyaDFYNmlEbmdFQk1UTTRMZ0FBQUFCU05Mc2kEZnIDbWNhZmVlBGZyMgNzYS1ncARncHJpZAM3WFhRRHdweFJWLk9zN2d2XzE0R2FBBG5fcnNsdAM2MARuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DYnIudmlkZW8uc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAMzOQRxdWVyeQNzYW1iYSUyMGphenolMjBzYW1iYSUyMC0lMjBkb2N1bWVudGFyaW8EdF9zdG1wAzE2MzgzODk4NzU-?p=samba+jazz+samba+-+documentario&ei=UTF-8&fr2=p%3As%2Cv%3Av%2Cm%3Asa&fr=mcafee&type=E210BR714G0#id=2&vid=387016ce7ad8d10589cf91274e19bb02&action=view
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrEzeKk16dhwHQAQUge6gt.;_ylu=c2VjA3NlYXJjaAR2dGlkAw--;_ylc=X1MDMjExNDcxMDA0NgRfcgMyBGFjdG4DY2xrBGNzcmNwdmlkA2JubUlkekV3TGpGeFdyaDFYNmlEbmdFQk1UTTRMZ0FBQUFCU05Mc2kEZnIDbWNhZmVlBGZyMgNzYS1ncARncHJpZAM3WFhRRHdweFJWLk9zN2d2XzE0R2FBBG5fcnNsdAM2MARuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DYnIudmlkZW8uc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAMzOQRxdWVyeQNzYW1iYSUyMGphenolMjBzYW1iYSUyMC0lMjBkb2N1bWVudGFyaW8EdF9zdG1wAzE2MzgzODk4NzU-?p=samba+jazz+samba+-+documentario&ei=UTF-8&fr2=p%3As%2Cv%3Av%2Cm%3Asa&fr=mcafee&type=E210BR714G0#id=2&vid=387016ce7ad8d10589cf91274e19bb02&action=view
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrEzeKk16dhwHQAQUge6gt.;_ylu=c2VjA3NlYXJjaAR2dGlkAw--;_ylc=X1MDMjExNDcxMDA0NgRfcgMyBGFjdG4DY2xrBGNzcmNwdmlkA2JubUlkekV3TGpGeFdyaDFYNmlEbmdFQk1UTTRMZ0FBQUFCU05Mc2kEZnIDbWNhZmVlBGZyMgNzYS1ncARncHJpZAM3WFhRRHdweFJWLk9zN2d2XzE0R2FBBG5fcnNsdAM2MARuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DYnIudmlkZW8uc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAMzOQRxdWVyeQNzYW1iYSUyMGphenolMjBzYW1iYSUyMC0lMjBkb2N1bWVudGFyaW8EdF9zdG1wAzE2MzgzODk4NzU-?p=samba+jazz+samba+-+documentario&ei=UTF-8&fr2=p%3As%2Cv%3Av%2Cm%3Asa&fr=mcafee&type=E210BR714G0#id=2&vid=387016ce7ad8d10589cf91274e19bb02&action=view
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrEzeKk16dhwHQAQUge6gt.;_ylu=c2VjA3NlYXJjaAR2dGlkAw--;_ylc=X1MDMjExNDcxMDA0NgRfcgMyBGFjdG4DY2xrBGNzcmNwdmlkA2JubUlkekV3TGpGeFdyaDFYNmlEbmdFQk1UTTRMZ0FBQUFCU05Mc2kEZnIDbWNhZmVlBGZyMgNzYS1ncARncHJpZAM3WFhRRHdweFJWLk9zN2d2XzE0R2FBBG5fcnNsdAM2MARuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DYnIudmlkZW8uc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAMzOQRxdWVyeQNzYW1iYSUyMGphenolMjBzYW1iYSUyMC0lMjBkb2N1bWVudGFyaW8EdF9zdG1wAzE2MzgzODk4NzU-?p=samba+jazz+samba+-+documentario&ei=UTF-8&fr2=p%3As%2Cv%3Av%2Cm%3Asa&fr=mcafee&type=E210BR714G0#id=2&vid=387016ce7ad8d10589cf91274e19bb02&action=view
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrEzeKk16dhwHQAQUge6gt.;_ylu=c2VjA3NlYXJjaAR2dGlkAw--;_ylc=X1MDMjExNDcxMDA0NgRfcgMyBGFjdG4DY2xrBGNzcmNwdmlkA2JubUlkekV3TGpGeFdyaDFYNmlEbmdFQk1UTTRMZ0FBQUFCU05Mc2kEZnIDbWNhZmVlBGZyMgNzYS1ncARncHJpZAM3WFhRRHdweFJWLk9zN2d2XzE0R2FBBG5fcnNsdAM2MARuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DYnIudmlkZW8uc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAMzOQRxdWVyeQNzYW1iYSUyMGphenolMjBzYW1iYSUyMC0lMjBkb2N1bWVudGFyaW8EdF9zdG1wAzE2MzgzODk4NzU-?p=samba+jazz+samba+-+documentario&ei=UTF-8&fr2=p%3As%2Cv%3Av%2Cm%3Asa&fr=mcafee&type=E210BR714G0#id=2&vid=387016ce7ad8d10589cf91274e19bb02&action=view
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrEzeKk16dhwHQAQUge6gt.;_ylu=c2VjA3NlYXJjaAR2dGlkAw--;_ylc=X1MDMjExNDcxMDA0NgRfcgMyBGFjdG4DY2xrBGNzcmNwdmlkA2JubUlkekV3TGpGeFdyaDFYNmlEbmdFQk1UTTRMZ0FBQUFCU05Mc2kEZnIDbWNhZmVlBGZyMgNzYS1ncARncHJpZAM3WFhRRHdweFJWLk9zN2d2XzE0R2FBBG5fcnNsdAM2MARuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DYnIudmlkZW8uc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAMzOQRxdWVyeQNzYW1iYSUyMGphenolMjBzYW1iYSUyMC0lMjBkb2N1bWVudGFyaW8EdF9zdG1wAzE2MzgzODk4NzU-?p=samba+jazz+samba+-+documentario&ei=UTF-8&fr2=p%3As%2Cv%3Av%2Cm%3Asa&fr=mcafee&type=E210BR714G0#id=2&vid=387016ce7ad8d10589cf91274e19bb02&action=view
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrEzeKk16dhwHQAQUge6gt.;_ylu=c2VjA3NlYXJjaAR2dGlkAw--;_ylc=X1MDMjExNDcxMDA0NgRfcgMyBGFjdG4DY2xrBGNzcmNwdmlkA2JubUlkekV3TGpGeFdyaDFYNmlEbmdFQk1UTTRMZ0FBQUFCU05Mc2kEZnIDbWNhZmVlBGZyMgNzYS1ncARncHJpZAM3WFhRRHdweFJWLk9zN2d2XzE0R2FBBG5fcnNsdAM2MARuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DYnIudmlkZW8uc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAMzOQRxdWVyeQNzYW1iYSUyMGphenolMjBzYW1iYSUyMC0lMjBkb2N1bWVudGFyaW8EdF9zdG1wAzE2MzgzODk4NzU-?p=samba+jazz+samba+-+documentario&ei=UTF-8&fr2=p%3As%2Cv%3Av%2Cm%3Asa&fr=mcafee&type=E210BR714G0#id=2&vid=387016ce7ad8d10589cf91274e19bb02&action=view
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrEzeKk16dhwHQAQUge6gt.;_ylu=c2VjA3NlYXJjaAR2dGlkAw--;_ylc=X1MDMjExNDcxMDA0NgRfcgMyBGFjdG4DY2xrBGNzcmNwdmlkA2JubUlkekV3TGpGeFdyaDFYNmlEbmdFQk1UTTRMZ0FBQUFCU05Mc2kEZnIDbWNhZmVlBGZyMgNzYS1ncARncHJpZAM3WFhRRHdweFJWLk9zN2d2XzE0R2FBBG5fcnNsdAM2MARuX3N1Z2cDMARvcmlnaW4DYnIudmlkZW8uc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAMzOQRxdWVyeQNzYW1iYSUyMGphenolMjBzYW1iYSUyMC0lMjBkb2N1bWVudGFyaW8EdF9zdG1wAzE2MzgzODk4NzU-?p=samba+jazz+samba+-+documentario&ei=UTF-8&fr2=p%3As%2Cv%3Av%2Cm%3Asa&fr=mcafee&type=E210BR714G0#id=2&vid=387016ce7ad8d10589cf91274e19bb02&action=view


Você gosta de samba e tem uma lista de artistas para indicar? Então compartilhe 

este post em suas redes sociais para que seus amigos saibam mais sobre o Dia do 

Samba. 

Escrito por Redação CashMe - Equipe de redação de CashMe. Todos os conteúdos são 

revisados por especialistas do ramo e atualizados periodicamente. 
  

           DESTAQUE NOBRE : Saturnino Vanzeloti, negro, 

Pres. do Grêmio no final de década de 40, quem, em 

consonância com o espírito iluminista da cidade naquela 

época, contribui para a eliminação do racismo no futebol 

gaúcho. 

  

       AS  4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo 

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando 

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

ao mapa da fome 

https://www.cashme.com.br/blog/author/redacaocashme/


IPCA nos últimos doze meses, até outubro de 2021, foi de 10,67% ao ano 

(inflação da primeira classe, a turma dos 40 salários mínimos). 
  
IGPM nos últimos doze meses, até outubro de 2021, foi de 21,73% ao ano 

(inflação real do mercado, aumento dos aluguéis). 
  
IPP nos últimos doze meses, até  outubro de 2021, foi de 28,83 % ao ano 

(inflação dos produtores). 
  
Taxa de juros SELIC, em outubro de 2021, foi de 6,25% ao ano. 
  
Taxa de juros de longo prazo (rolagem da dívida do governo), em outubro de 

2021, foi de 8,02 % ao ano. 
  
Taxa de juros para devedores de segunda classe, em outubro de 2021, foi de 

32,8% ao ano. 
  
Taxa de juros para devedores de primeira classe, em outubro de 2021, foi de 

8,5% ao ano. 
  

  

  

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS - 

4.1.Eleições 2022 

Vera Magalhães - Lulalckmin 2022? 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vera-magalhaes... 

Bernardo Mello Franco - No altar com Valdemar 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bernardo-mello-franco... 

Luiz Carlos Azedo - Filiação de Bolsonaro ao PL pôs a ética em segundo plano 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

Fernando Exman - Caminhos cruzados na terceira via 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../fernando-exman... 

Mariliz Pereira Jorge - O noivinho do centrão 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../mariliz-pereira-jorge... 

Vinicius Torres Freire - Bolsonaro, bolsolão, centrão e ômicron 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-torres... 

https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/vera-magalhaes-lulalckmin-2022.html?fbclid=IwAR2iDPhT-s4UwzZ1HwfmPFD0hT-SxARR2KF8yWrQDEJ0gp75nWZItLswLuU
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/bernardo-mello-franco-no-altar-com.html?fbclid=IwAR2q7QJ1DtYAHUOHJ39NE-xvreuUwFF-SK5YxKrzdmoojTOI0zXNwXuxdFE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F12%2Fluiz-carlos-azedo-filiacao-de-bolsonaro.html%3Ffbclid%3DIwAR3SdDN5nQ0ElCbtqyj4A1nLOnFcGBT0RtF2jlCSTS4Jp-SzS0l0mBdgAz8&h=AT0smbJL6L5C0f_Yr9u5e_iDCP5h6DkzBOysIfMv2e-fAlCY3dp9Lieh99zchQroBVA2ODkaU-wc4xhKV9vhktZzRf59do6gRC3_S9l0yY8TcPQFiOPXN1RcNLoqvA7fawCc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2WGEu9PMUOPhZokdKDf8WO-8ItgGWrAZiGAqYMUTEw_jj8-neGXH69dYun8UdJpyHi0K8_jtWZljburZclrzO9gH5ukbgWa7u6vWawvBHXqGwyn1piGsW3Yzi8iqgMUf3xbT-oH6RWoOJWp2lINMLqGQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F12%2Ffernando-exman-caminhos-cruzados-na.html%3Ffbclid%3DIwAR1fdahqMKmpCqc9A74_qSauuWKDJuojOf0P4HbXEvG5-9lmVx3yfi1lV3U&h=AT14vFC28fyeo91SP96B7UZ246xsjXnIzhWKTbhDLcijGfi9DhF5wIfOYlqLWohCXYANnVp4jy8R-hF6FjszJoH1DI3ckUwN0gcLM3Yndn4WjOVMxeBkybRxzV0KLv7vQTwF&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2WGEu9PMUOPhZokdKDf8WO-8ItgGWrAZiGAqYMUTEw_jj8-neGXH69dYun8UdJpyHi0K8_jtWZljburZclrzO9gH5ukbgWa7u6vWawvBHXqGwyn1piGsW3Yzi8iqgMUf3xbT-oH6RWoOJWp2lINMLqGQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F12%2Fmariliz-pereira-jorge-o-noivinho-do.html%3Ffbclid%3DIwAR0oQo1CUt1Qs1Px-yb6_Ma0Qr0txsIIxgUBqxd4oIL3raURRWDZh2hdCGM&h=AT0MCiDQ4-I9ySDq2M70JVebsS00ZXkISIO1p0Dkzj1p5HuiTo5vWyZG4HLrrI2DIZA0bmDaFTDDqSjFHs4imgJ0QToc24bVSnACbqdy58gU8dXE_BxwxZBD_3egWkRr2JAY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2WGEu9PMUOPhZokdKDf8WO-8ItgGWrAZiGAqYMUTEw_jj8-neGXH69dYun8UdJpyHi0K8_jtWZljburZclrzO9gH5ukbgWa7u6vWawvBHXqGwyn1piGsW3Yzi8iqgMUf3xbT-oH6RWoOJWp2lINMLqGQ
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/12/vinicius-torres-freire-bolsonaro.html?fbclid=IwAR3Omr-FiDl44bMpH0LmMaUiqk7gLA5T0X6nybn-DUBYtYZ7NQJ-wGkEYQM


  

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 

  

PORTO ALEGRE   

Porto Alegre cancela festejos da virada do ano. Serra e 

Litoral Norte ainda hesitam. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

JORNAL MATINAL 

O que deve ser o julgamento mais longo da história do judiciário 

gaúcho teve início ontem em Porto Alegre, com duas sobreviventes 

do incêndio na Boate Kiss apresentando suas versões dos fatos ao 

Conselho de Sentença, formado pouco antes. Destacamos ainda os 

índices atualizados sobre a aids na Capital, o South Summit, 



confirmado para março, em Porto Alegre, e dados sobre estelionatos 

no RS. Aqueça o café e vem ficar bem informado!  

Previsão do tempo: O sol volta a predominar hoje. Em Porto Alegre, as 

temperaturas variam entre 16°C e 25°C. 

  

ENCERRAMENTO 

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

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

HORÁRIO./ 

 

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/356996676194744 

Dia 1º. de dezembro, mês  do ADVENTO, de espera e 

reflexão para o Natal e de triste memória entre nós, na 

lembrança da edição do famigerado AI-5, no dia 13 de 

dezembro de 1968, umbral dos ANOS DE CHUMBO da 

ditadura militar que, iniciada em 1964, perduraria por 21 

anos provocando milhares de presos políticos, mortes 

insidiosas de ativistas pela redemocratização e 

exilados.  Duas atitude marcaram o momento da assinatura 

deste Ato Institucional que suspendeu a vigência dos 

Direitos Humanos (cassou liberdades públicas, direitos 

individuais, mandatos e empregos públicos no Brasil) : O 

Ministro da Educação, Jarbas Passarinho que, 

constrangido, preferiu a lealdade ao regime que ajudou a 

implantar, que disse: “ Âs favas os escrúpulos!”. E o Vice 

Presidente na ocasião, Pedro Aleixo, honrado político 

mineiro, civil,  que se recusou terminantemente a assinar o 

Ato, vindo, com isso a ser vetado a assumir a Presidência 

da República quando da vacância do cargo por doença do 

então General Presidente Artur da Costa e Silva. Ao ser 

indagado pelos generais , na reunião ministerial, se teria 

https://matinaljornalismo.us20.list-manage.com/track/click?u=af4358e932f70fcc70c8b7855&id=2ed308e865&e=9c20e6aa50
https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/356996676194744


medo deles respondeu: - “Não temo os Senhores, temo o 

guarda ali da esquina...” 

                                             * 

Atenção: Evite viajar para o exterior. Muita confusão nos 

voos internacionais. Cerca de 230 brasileiros retidos na 

África do Sul. Sobe para 14 o número das capitais que 

cancelaram festejos de fim de ano e carnaval. 

                                                 * 

Começa hoje o julgamento do caso da Boate Kiss - um incêndio 

no local matou 242 pessoas em 2013. São Paulo registrou os 

primeiros casos da variante ômicron. Mídia e Mercado excitados 

com diálogo MORO/DORIA. O Inep divulga hoje o gabarito oficial 

do Enem 2021. COVID 24h: 326 óbitos. Já o Centrão, fortalecido 

com filiação de Bolso no PL. A Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado sabatina André Mendonça, ex-advogado geral 

da União, indicado por Bolsonaro ao STF.Senado aprova PEC do Calote 

nos Precatórios na Comissão de Justiça, e vai a Plenário ainda hoje. Voltamos à Era dos 
Esqueletos da Dívida Pública. Mau sinal. 

Pedro Cafardo - Uma PEC oportunista que lembra a ditadura 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../pedro-cafardo-uma-pec... 

Carlos Andreazza - Pacheco secreto 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../carlos-andreazza... 

* 

Como fazemos diariamente, 

estamos  abrindo nosso 

  

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fpedro-cafardo-uma-pec-oportunista-que.html%3Ffbclid%3DIwAR2Jr97gxxroqj36KKQiseVBBDY8Li0leyHvrJKTrIfTQNBgWAIo3AnL9K4&h=AT0tx-SCiDFY2e6Lda0Y639YnUVytLAj5gp_XspRDDMlw03bmsKjTeMXVLJS5DMTh2v82kHzWzGBsjSePoXKH00DLo6k-STWobbwQm6FuOGFElcLRM0UIYdQlqqMDSOXArm0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2iHdV5rpkCXo3eHjUFCg0edOUcBKkbokZkXE7KthibmC5iFNYbuIHI_jQ9pDIksME4gqqMGUdVTzavSjyXQWHWrYHqhWV1EygiZqlkVT6ctVwleCpPt4JAcXngsreyOnaT8TrmqxbNEzFIIwX7UYet8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fcarlos-andreazza-pacheco-secreto.html%3Ffbclid%3DIwAR0imvAojPm47ZdjfXoxTMZ_taHx4oe8t57N2GnYet1OFWTwKq8VAFoFLlg&h=AT0yr_2RVHASPgMUauYd0SqTBAjIrXaMqRC7DCKAoTA4vOdBwQ4zJ7i24QxknkXONppudIq3Oqvho9AG4cpORRX0oIr3YQB-fwntHJ5Aze9eonpaT6a39b6lfY59AsIle9kW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2iHdV5rpkCXo3eHjUFCg0edOUcBKkbokZkXE7KthibmC5iFNYbuIHI_jQ9pDIksME4gqqMGUdVTzavSjyXQWHWrYHqhWV1EygiZqlkVT6ctVwleCpPt4JAcXngsreyOnaT8TrmqxbNEzFIIwX7UYet8w


com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO 

FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e JORNAL 

COLETIVO 

  

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

SINDICAL e CRESOL 

          Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na 

defesa da informação transparente/ 

  

FIQUE CONOSCO 

  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui 

comentados e respectivos links em meu FB e conto 

neste programa com a colaboração do radialista 

BABITON LEÃO. 

  

  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

Bolsonaro se filia ao PL  e sela pacto com o centrão 

ESP 

SP tem dois casos de õmicron e avalia risco de dispensar o uso de 

máscara 

FOLHA 

Brasil identifica dois casos assintomáticos da variante õmicron 

PODCASTS 



O Assunto g1 dia 01 de dezembro: Boate Kiss – 

enfim caso vai a julgamento 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/01/o-assunto-590-boate-kiss-enfim-
caso-vai-a-julgamento.ghtml 

Quase 9 anos depois da tragédia que matou 242 jovens em Santa Maria (RS), um júri popular irá 

decidir o destino de 4 réus responsabilizados por irregularidades e negligências na noite do 

incêndio. Familiares exigem justiça e a cidade está dividida. Você pode ouvir O Assunto no g1, no 

GloboPlay, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, na 

Amazon Music, no Hello You ou na sua plataforma de áudio preferida. Assine ou siga O Assunto, 

para ser avisado sempre que tiver novo episódio. 

São quase nove anos desde o incêndio na casa noturna da cidade gaúcha de Santa Maria, no 

qual morreram 242 pessoas, a maioria estudantes universitários. A data era 27 de janeiro de 2013, 

mas “é como se esses meninos e meninas morressem todos os dias” desde então, afirma Daniela 

Arbex, autora do livro “Todo Dia a Mesma Noite – A História Não Contada da Boate Kiss”. Isso 

porque, até hoje, ninguém foi responsabilizado pelas irregularidades e negligências que resultaram 

na tragédia. “Eu percebo que a falta de Justiça dói tanto quanto a morte”, diz a jornalista, referindo-

se a suas conversas com familiares e sobreviventes (estes, mais de 600, muitos com sequelas 

graves). Nesta quarta-feira, depois de longo e acidentado processo, um júri popular começa a 

decidir o destino de quatro réus -dois ligados à boate e dois à banda que se apresentava no local 

e deu início ao fogo. Na conversa com Renata Lo Prete, Daniela destaca a luta dos pais, sem a 

qual, ela acredita, o julgamento jamais aconteceria. A memória daquela noite é motivo de 

“adoecimento permanente” para eles, que enfrentam ainda a “hostilidade” de outros moradores, 

que os culpam pelas dificuldades econômicas de Santa Maria. “Hoje, é uma cidade dividida entre 

as pessoas que perderam seus amores e aquelas que querem que a história seja esquecida”. 

O que você precisa saber: 

Caso Kiss: Justiça sorteia 150 pessoas para lista prévia de jurados 

‘Justiça’: o que as famílias das vítimas esperam sobre júri 

Sobreviventes: ‘Todo janeiro passa um filme na cabeça’ 

Tragéida: Quem são as 242 vítimas 

VÍDEO: Julgamento de acusados por tragédia começa hoje 

  

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 01 DE DEZEMBRO 
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/a-filiacao-ao-pl-e-a-volta-oficial-de-
bolsonaro-ao-centrao-ouca-podcast.shtml 

A filiação ao PL e a volta oficial de Bolsonaro ao centrão = Partido 
fez parte de vários governos e esteve envolvido no escândalo do 
mensalão 

Abertura da CPI da Petrobrás é tema de debate quarta-feira 

(01/12) = Evento  transmitido  pelo You Tube - 

 
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7138-abertura-da-cpi-da-
petrobras-e-tema-de-debate-quarta-feira-01-12 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/01/o-assunto-590-boate-kiss-enfim-caso-vai-a-julgamento.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/01/o-assunto-590-boate-kiss-enfim-caso-vai-a-julgamento.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/a-filiacao-ao-pl-e-a-volta-oficial-de-bolsonaro-ao-centrao-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/a-filiacao-ao-pl-e-a-volta-oficial-de-bolsonaro-ao-centrao-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/a-filiacao-ao-pl-e-a-volta-oficial-de-bolsonaro-ao-centrao-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/a-filiacao-ao-pl-e-a-volta-oficial-de-bolsonaro-ao-centrao-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/a-filiacao-ao-pl-e-a-volta-oficial-de-bolsonaro-ao-centrao-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/12/a-filiacao-ao-pl-e-a-volta-oficial-de-bolsonaro-ao-centrao-ouca-podcast.shtml
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7138-abertura-da-cpi-da-petrobras-e-tema-de-debate-quarta-feira-01-12
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7138-abertura-da-cpi-da-petrobras-e-tema-de-debate-quarta-feira-01-12
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7138-abertura-da-cpi-da-petrobras-e-tema-de-debate-quarta-feira-01-12
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7138-abertura-da-cpi-da-petrobras-e-tema-de-debate-quarta-feira-01-12


O Deputado Federal Paulo Ramos (PDT/RJ), que apresentou requerimento pedindo a abertura de 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a venda dos ativos da Petrobrás participa do 

debate, com a participação dos advogados Gilberto Bercovici e José Augusto Fontoura Costa, autores 

do livro Nacionalização: necessidades e possibilidades (Contracorrente). A iniciativa do evento on-line 

é da AEPET-BA. 

Se for aprovada a CPI busca saber os impactos na fixação de preços dos derivados de petróleo no 

mercado brasileiro, inclusive a dolarização e paridade com os preços internacionais. 

Publicamente, a AEPET parabenizou a iniciativa do parlamentar de criar a CPI. 

... 

Os autores Gilberto Bercovici e José Augusto Fontoura Costa vão incrementar o debate falando sobre 

nacionalização ou a possibilidade de renacionalizar ou reestatizar certos setores estratégicos, como o 

setor de petróleo. A dilapidação da Petrobrás, empresa pública estratégica para o país, está no centro 

do debate, em especial, na Bahia. A Petrobrás vendeu ou arrendou as unidades da Bahia, o cenário é 

de terra arrasada. 

Assista  ao vivo: Youtube:  https://www.youtube.com/c/AEPETBAHIA 

Facebook:  https://www.facebook.com/aepet.bahia 

  

OPINIÕES 

Gilvan 

Cavalcanti   FB g3t9c0589f2a6 88otanlih1s70lldii  · Dia 30 

nov 

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 30/11/2021 

Merval Pereira - Fato novo 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-pereira-fato... 

Eliane Cantanhêde - Doria e a corrida de obstáculos 

https://www.youtube.com/c/AEPETBAHIA
https://www.facebook.com/aepet.bahia
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18?__cft__%5b0%5d=AZUAmTzTrT4qm82ohJAPqexJvcV_T2k3VyGxo3YpWTYeEz23RF-6OP5BMdIsEGFOx8YUGWwRZLwSCYckP2kKUEVvkAI3tMDBPxKJy6N3iZU56vhPjhUAABI2a6-fnVDcE6M&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18?__cft__%5b0%5d=AZUAmTzTrT4qm82ohJAPqexJvcV_T2k3VyGxo3YpWTYeEz23RF-6OP5BMdIsEGFOx8YUGWwRZLwSCYckP2kKUEVvkAI3tMDBPxKJy6N3iZU56vhPjhUAABI2a6-fnVDcE6M&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18/posts/4551771134870715?__cft__%5b0%5d=AZUAmTzTrT4qm82ohJAPqexJvcV_T2k3VyGxo3YpWTYeEz23RF-6OP5BMdIsEGFOx8YUGWwRZLwSCYckP2kKUEVvkAI3tMDBPxKJy6N3iZU56vhPjhUAABI2a6-fnVDcE6M&__tn__=%2CO%2CP-R
http://gilvanmelo.blogspot.com.br/?fbclid=IwAR3bkt-S2DzACXaMmWcfKsk5Ycusj-VxE3dxAGhae5zTxoRb1o3sHZOCSmI
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/merval-pereira-fato-novo.html?fbclid=IwAR2VMLqcHe6wxQMefSL8ud5d3hVswzBWmFqPEdffEVHa-hP83R_nbdhkY3M


https://gilvanmelo.blogspot.com/.../eliane-cantanhede... 

Luiz Carlos Azedo - Doria e Moro iniciam dança do acasalamento da 3ª via 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

Andrea Jubé - “Terceira via precisará de muita composição” 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../andrea-jube-terceira... 

Carlos Andreazza - Pacheco secreto 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../carlos-andreazza... 

Míriam Leitão - As visíveis vitórias das cotas raciais 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao-as... 

Pedro Cafardo - Uma PEC oportunista que lembra a ditadura 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../pedro-cafardo-uma-pec... 

Joel Pinheiro da Fonseca - Terceira via: por que e como? 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../joel-pinheiro-da... 

Cristina Serra - Bolsonaro em necrose eleitoral 

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

Arthur Virgílio Neto - Crime, inação e cumplicidade 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../arthur-virgilio-neto... 

Alvaro Costa e Silva - O talento das cronistas mulheres 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../alvaro-costa-e-silva... 

Zuenir Ventura - À espera de punição 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../zuenir-ventura-espera... 

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

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

BOLETIM AEPET 

  

  

  

STF é questionado sobre inconstitucionalidade de privatizações 
 
Na Câmara, representantes dos trabalhadores cobraram do STF julgamento 
sobre inconstitucionalidade da privatizações 

Leia Mais  

  

https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/eliane-cantanhede-doria-e-corrida-de.html?fbclid=IwAR1RCEEINGXc-C1BSj099hTup014Wu1cAVKaAu6afpuDNg7QyD8kc3p6dkw
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/luiz-carlos-azedo-doria-e-moro-iniciam.html?fbclid=IwAR22iKIvBn8HOBsV0K_-vpCFf7C3U4XOO56FcX_MsskQb-FGzCu71TLS578
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fandrea-jube-terceira-via-precisara-de.html%3Ffbclid%3DIwAR3WepdDNIGLMVAwO4UY6F_tcQxLifKlyQekHDZS1C93FiSx3Mf0kOU271Y&h=AT1_x7ZuxLEFskL7HcvZd4PoGL47Kr92QzqCNctU8-XkWFUG4lCyESN2HUIUGPiyRJNsFSY__P_NeEx14l8H2dI3eHL3JckuOFd2GjDPA0TE5QNYqYF2M8yThJ9vKrQegi4_&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2iHdV5rpkCXo3eHjUFCg0edOUcBKkbokZkXE7KthibmC5iFNYbuIHI_jQ9pDIksME4gqqMGUdVTzavSjyXQWHWrYHqhWV1EygiZqlkVT6ctVwleCpPt4JAcXngsreyOnaT8TrmqxbNEzFIIwX7UYet8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fcarlos-andreazza-pacheco-secreto.html%3Ffbclid%3DIwAR0imvAojPm47ZdjfXoxTMZ_taHx4oe8t57N2GnYet1OFWTwKq8VAFoFLlg&h=AT0yr_2RVHASPgMUauYd0SqTBAjIrXaMqRC7DCKAoTA4vOdBwQ4zJ7i24QxknkXONppudIq3Oqvho9AG4cpORRX0oIr3YQB-fwntHJ5Aze9eonpaT6a39b6lfY59AsIle9kW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2iHdV5rpkCXo3eHjUFCg0edOUcBKkbokZkXE7KthibmC5iFNYbuIHI_jQ9pDIksME4gqqMGUdVTzavSjyXQWHWrYHqhWV1EygiZqlkVT6ctVwleCpPt4JAcXngsreyOnaT8TrmqxbNEzFIIwX7UYet8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fmiriam-leitao-as-visiveis-vitorias-das.html%3Ffbclid%3DIwAR2Ei40EgnRtNNZMiufpudSVz1tAdmLMRTf0R29oOsJdLzUAN3J6B33DAFw&h=AT3TCvLD_f0G-U5Y2-kchtn4rW44oK69rFS4woAnviVNbua0TuzmRswkTpSN4kXFr3Et773qhYKcKKpY_mo4KYUjDCumRuOd5ski8aGbI_cHG00TLvbGTOe-IY7iFA6sydZZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2iHdV5rpkCXo3eHjUFCg0edOUcBKkbokZkXE7KthibmC5iFNYbuIHI_jQ9pDIksME4gqqMGUdVTzavSjyXQWHWrYHqhWV1EygiZqlkVT6ctVwleCpPt4JAcXngsreyOnaT8TrmqxbNEzFIIwX7UYet8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fpedro-cafardo-uma-pec-oportunista-que.html%3Ffbclid%3DIwAR2Jr97gxxroqj36KKQiseVBBDY8Li0leyHvrJKTrIfTQNBgWAIo3AnL9K4&h=AT0tx-SCiDFY2e6Lda0Y639YnUVytLAj5gp_XspRDDMlw03bmsKjTeMXVLJS5DMTh2v82kHzWzGBsjSePoXKH00DLo6k-STWobbwQm6FuOGFElcLRM0UIYdQlqqMDSOXArm0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2iHdV5rpkCXo3eHjUFCg0edOUcBKkbokZkXE7KthibmC5iFNYbuIHI_jQ9pDIksME4gqqMGUdVTzavSjyXQWHWrYHqhWV1EygiZqlkVT6ctVwleCpPt4JAcXngsreyOnaT8TrmqxbNEzFIIwX7UYet8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fjoel-pinheiro-da-fonseca-terceira-via.html%3Ffbclid%3DIwAR3ZeBljGmhdrHx6CRHjTWuBDBJqeDb23JzzlhywEjf0RWtmYRenxpBjaO0&h=AT2m3phmAVFfCZDAC3-MoZeqTn6wgl9d1hhzcUtXoKkD6HK-E4SwQlOCfLsQ5HHuFzG1mKQawwxd1Y4MGOb1CZvec7AT3s00Vl7toCsIbXBeYprPn0UAPt8xjrSgO7ncjzYy&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2iHdV5rpkCXo3eHjUFCg0edOUcBKkbokZkXE7KthibmC5iFNYbuIHI_jQ9pDIksME4gqqMGUdVTzavSjyXQWHWrYHqhWV1EygiZqlkVT6ctVwleCpPt4JAcXngsreyOnaT8TrmqxbNEzFIIwX7UYet8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fcristina-serra-bolsonaro-em-necrose.html%3Ffbclid%3DIwAR150qO-Rstpm0YiHJ0j8duE0UIwK5HHjsAuKXj_I9OoBbTRz6Q80OUdo2A&h=AT3h-JmkZ0dM2B03JAEumG69NKUtr5DGnMHDwxKkybdWhVt1FTbefzulWzRNjtrdFjdDf_6U1eKzflXioDdxGTROq_mxxODxl9TdYyj2O7gOR75mJsXmQ3nrckyHzEiEQNkt&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2iHdV5rpkCXo3eHjUFCg0edOUcBKkbokZkXE7KthibmC5iFNYbuIHI_jQ9pDIksME4gqqMGUdVTzavSjyXQWHWrYHqhWV1EygiZqlkVT6ctVwleCpPt4JAcXngsreyOnaT8TrmqxbNEzFIIwX7UYet8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Farthur-virgilio-neto-crime-inacao-e.html%3Ffbclid%3DIwAR2T9QftQobU3DFsW_e7gAY459-U_zU7y5qazlMUlCMbfCYKYSrcM5kxatE&h=AT0TMpp-cBVhu-R_dhatiIcs4DOCuGkUJd0uh2Pi-9XQUiBKOUMXAsV1PzLaTJe_SYBDUfypZfn12mRr1JQybupO1xvfODuteISRoi97V4yI1YEVdmxNCc_XmFricniK7Tkj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2iHdV5rpkCXo3eHjUFCg0edOUcBKkbokZkXE7KthibmC5iFNYbuIHI_jQ9pDIksME4gqqMGUdVTzavSjyXQWHWrYHqhWV1EygiZqlkVT6ctVwleCpPt4JAcXngsreyOnaT8TrmqxbNEzFIIwX7UYet8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Falvaro-costa-e-silva-o-talento-das.html%3Ffbclid%3DIwAR13x_7gy_C8c60NIQh58qQfWW3zkPLR4xwl2mI_YtDvERAvNjUKoWfFyLA&h=AT1gM4vMnNy7M1h9xKGkDz2rMb1OkW0P0WwqwRiLIezGua_Hj8dD6ZTBpXuQE8_AqXEshmvMHuNkHbVM6ZexwkNCDuYTimhZVlHwaoDC1bY-DUWBTWv2QlyoM86Lg7tlR1CV&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2iHdV5rpkCXo3eHjUFCg0edOUcBKkbokZkXE7KthibmC5iFNYbuIHI_jQ9pDIksME4gqqMGUdVTzavSjyXQWHWrYHqhWV1EygiZqlkVT6ctVwleCpPt4JAcXngsreyOnaT8TrmqxbNEzFIIwX7UYet8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fzuenir-ventura-espera-de-punicao.html%3Ffbclid%3DIwAR0vUTbon_wFPtB2YmBJQTFesegtQ2Nl5cpKvM05GW7rKDielHtwx6bd5_0&h=AT20CFzSaW617BFzWgN1AOjfgorcp5qo5N6_8hiPrL8TO7W8y7si2cGdBHH8-kRmQHNAVEN6JFThECKUA8kUMVpg0qSw6d0Ue5h2ODxaHqVpk6jnQEbNqoKHEA5galQu2n2m&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2iHdV5rpkCXo3eHjUFCg0edOUcBKkbokZkXE7KthibmC5iFNYbuIHI_jQ9pDIksME4gqqMGUdVTzavSjyXQWHWrYHqhWV1EygiZqlkVT6ctVwleCpPt4JAcXngsreyOnaT8TrmqxbNEzFIIwX7UYet8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fo-que-midia-pensa-editoriais-opinioes_30.html%3Ffbclid%3DIwAR22iKIvBn8HOBsV0K_-vpCFf7C3U4XOO56FcX_MsskQb-FGzCu71TLS578&h=AT27hZO1WrrwumvpHn6weLwObgbbiQGzweOibB0JxWkEFBPeR-uv_earvYu_7rEHRDuBgAjCYWo_mVzNDrr_OlDADugORSYl5Gy5nPqnfjNlehWFh8PXIAiHQTM-V5c0UyEU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2iHdV5rpkCXo3eHjUFCg0edOUcBKkbokZkXE7KthibmC5iFNYbuIHI_jQ9pDIksME4gqqMGUdVTzavSjyXQWHWrYHqhWV1EygiZqlkVT6ctVwleCpPt4JAcXngsreyOnaT8TrmqxbNEzFIIwX7UYet8w
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7135-stf-e-questionado-sobre-inconstitucionalidade-de-privatizacoes
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7135-stf-e-questionado-sobre-inconstitucionalidade-de-privatizacoes


  

Abertura da CPI da Petrobrás é tema de debate quarta-

feira (01/12) 
 
Evento  transmitido  pelo You Tube 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7138-abertura-da-cpi-da-
petrobras-e-tema-de-debate-quarta-feira-01-12 

  

Não se deixe enganar: confira as publicações da AEPET em defesa 
da Petrobrás e da missão para qual a empresa foi criada 
 
Petrobrás é a maior vítima de Fake News da História do Brasil 

Leia Mais  

  

  

  

A marcha insensata para a barbárie 

Plínio de Arruda Sampaio Jr. 

O Congresso está legitimando a camisa de força da austeridade fiscal e 
oferecendo um lastro institucional para a continuidade do modelo 
neoliberal 

Leia Mais  

  

  

As opiniões expressas são de responsabilidade de seus autores 

e não refletem necessariamente as posições da AEPET. 

  

  

NOTÍCIAS DO DIA 

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal 

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

PEC dos PRECATÓRIOS avança no Senado e deve ir a 

Plenário nesta semana. Governistas exultam. FUNDEb fica 

fora do TETO DE GASTOS e calote dos precatórios é 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7138-abertura-da-cpi-da-petrobras-e-tema-de-debate-quarta-feira-01-12
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7138-abertura-da-cpi-da-petrobras-e-tema-de-debate-quarta-feira-01-12
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7138-abertura-da-cpi-da-petrobras-e-tema-de-debate-quarta-feira-01-12
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7138-abertura-da-cpi-da-petrobras-e-tema-de-debate-quarta-feira-01-12
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7111-nao-se-deixe-enganar-confira-as-publicacoes-da-aepet-em-defesa-da-petrobras-e-da-missao-para-qual-a-empresa-foi-criada
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7111-nao-se-deixe-enganar-confira-as-publicacoes-da-aepet-em-defesa-da-petrobras-e-da-missao-para-qual-a-empresa-foi-criada
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7111-nao-se-deixe-enganar-confira-as-publicacoes-da-aepet-em-defesa-da-petrobras-e-da-missao-para-qual-a-empresa-foi-criada
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7136-a-marcha-insensata-para-a-barbarie
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7136-a-marcha-insensata-para-a-barbarie


consagrado. Lamentável. Recomeçou a ERA DAS 

MORATÓRIAS e ESQUELETOS do Governo Federal. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Durou pouco > O Globo 

Prefeito de Borba (AM), Simão Peixoto (PP),  anuncia fim da 

operação no Rio Madeira: 'As balsas de vocês 

não serão mais queimadas' 
Eduardo Gonçalves e Dimitrius Dantas 

seg., 29 de novembro de 2021  - https://br.noticias.yahoo.com/prefeito-anuncia-fim-da-

opera%C3%A7%C3%A3o-223151985.html 

BORBA (AM) E BRASÍLIA — O prefeito de Borba (AM), Simão Peixoto (PP), anunciou na tarde desta 

segunda-feira o encerramento da operação Uiara que combate o garimpo ilegal no Rio Madeira. A 

operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e é executada pela Polícia Federal e Ibama, com o 

apoio da Força Nacional e das Forças Armadas. A assessoria da pasta, no entanto, ainda não confirmou 

a informação. 

— Quero dizer que a partir de hoje a operação foi cancelada. Consegui falar com a assessoria do 

ministro da Justiça. Estou indo amanhã para Brasília — anunciou o prefeito a um grupo de cem 

garimpeiros. — Mas ele mandou uma recomendação para nós: enquanto não for decidido... As balsas 

de vocês não serão mais queimadas. As balsas que estão no fundo, procure tirar e montar novamente, 

mas vocês estão impedidos por enquanto ainda de extrair o ouro — afirmou. 

Acredite se quiser: Paulo Guedes, eufórico, critica oposição 

e celebra melhora no nível de Emprego...Ficção 

IBGE – Renda do trabalhador cai 4% e é a menor desde 

2012. Em consequência cai a MASSA SALARIAL e, 

SIMULTAMEAMENTE o Consumo das famílias. 

  

  
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Fonte IBGE 

O IBGE divulga hoje a nova série da PNAD Contínua, que foi reponderada devido a, 

entre outros fatores, a mudança na forma de coleta de pesquisa, durante a pandemia 

de Covid-19. 

  

Indicador/Período Jul-Ago-Set 2021 Abr-Mai-Jun 2021 Jul-Ago-Set 2020 

Taxa de desocupação 12,60% 14,20% 14,90% 

Taxa de subutilização 26,50% 28,50% 30,40% 

https://br.noticias.yahoo.com/prefeito-anuncia-fim-da-opera%C3%A7%C3%A3o-223151985.html
https://br.noticias.yahoo.com/prefeito-anuncia-fim-da-opera%C3%A7%C3%A3o-223151985.html
https://oglobo.globo.com/


Rendimento real habitual R$2.459 R$2.562 R$2.766 

Variação do rendimento habitual em relação a: -4,00% -11,10% 

  

 

  

  

  

NOTICIAS.UOL.COM.BR 

Moro no RS para participar da filiação de deputados ao PODEMOS. Eduardo 

Leite se encontrará com ele. Trata-se da INSUSTENTÁVEL LEVEZA DE SER 

DAS AFINIDADES ELETIVAS.Tucanos acabarão abraçados com o algoz da Lavajato. 

Bolsonaro se filia ao PL: "É como um casamento, mas não 

seremos marido e mulher" 

O presidente Jair Bolsonaro confirmou a filiação ao PL, de Valdemar Costa Neto. 
Durante evento em Brasília, o presidente afirmou que já estava se sentindo em casa. 
Bolsonaro estava sem partido desde 2019, quando deixou o PSL. Na ocasião, o 
presidente convidou o pastor e deputado federal Marco Feliciano para fazer uma 
oração. Leia a matéria aqui. 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2021/11/28/candidato-presidencial-de-esquerda-gabriel-boric-lidera-pesquisas-no-chile.htm?utm_campaign=resumo-do-dia&fbclid=IwAR0eEZv4-CAevQvDu4WLaWl2TE9NZQwdwdaQsw5rE6ehJ98yY3AoIsgIo-8
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2021/11/28/candidato-presidencial-de-esquerda-gabriel-boric-lidera-pesquisas-no-chile.htm?utm_campaign=resumo-do-dia&fbclid=IwAR38CgbKkShH-hno7eJqoCc5RiK3qoSjDM6UyDANWPXdHOLcw8tWLlpDB8g
https://br.noticias.yahoo.com/bolsonaro-se-filia-ao-pl-e-como-um-casamento-mas-nao-seremos-marido-e-mulher-140931605.html


Ao lado de Costa Neto, Flavio Bolsonaro causa saia-

justa no PL ao tratar Lula como 'ex-presidiário' 
  

Sabatina de André Mendonça para vaga no STF será nesta quarta 

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi 
Alcolumbre, marcou a sabatina de André Mendonça para hoje (1º), a partir das 9h. O 
ex-ministro foi indicado por Bolsonaro em julho para ocupar a cadeira do ministro 
Marco Aurélio Mello. Leia a matéria aqui. 

Prevent Senior admite que mentiu ao divulgar a eficácia do “kit 

covid” 

A Prevent Senior enviou um comunicado aos associados e à comunidade admitindo 
que mentiu ao divulgar a eficácia de medicamentos que fazia parte do chamado “kit 
covid”, como a cloroquina. O comunicado faz parte do Termo de Ajuste de Conduta, 
feito pela Promotoria de Saúde do Ministério Público de São Paulo. Leia a matéria 
aqui. 

  

INSS tem novas regras para aposentadoria de 

MEI; veja o que mudou 
Márcio Padrão    - https://br.noticias.yahoo.com/inss-tem-novas-

regras-para-223000971.html 

Por meio de uma portaria publicada na semana passada, o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) alterou as regras de aposentadoria para autônomos, domésticos 
e MEIs (Microempreendedores Individuais). Agora os recolhimentos em atraso desses 
profissionais poderão contar no cálculo do tempo mínimo de aposentadoria. A 

condição para isso é estarem contribuindo atualmente com a previdência. 

  

Yahoo Notícias·Leitura de 1 min 

Extra 

Parcelamento com Pix e pagamento por aproximação. Veja as novidades que o 
BC prepara para o sistema 
 
O Globo 

Protecionismo ameaça 20% das exportações brasileiras e pode ser 

agravado com nova variante da Covid 
RASÍLIA - A volta do protecionismo no mundo, que aumentou com a pandemia e tem no Brasil um forte 
alvo, dado o perfil do país de grande exportador de produtos agropecuários, é uma ameaça direta a 
quase US$ 50 bilhões em exportações, o que representa 20% de tudo o que foi embarcado pelo Brasil 
em 2020. As barreiras comerciais já vinham crescendo e podem ser ampliadas ainda mais, caso a nova 
variante sul-africana Ômicron represente um perigo real à economia global. 

https://br.noticias.yahoo.com/sabatina-de-andre-mendonca-para-vaga-no-stf-sera-na-quarta-143112387.html
https://br.noticias.yahoo.com/apos-acordo-com-o-mp-prevent-senior-admite-que-mentiu-ao-divulgar-a-eficacia-do-kit-covid-191700768.html
https://br.noticias.yahoo.com/apos-acordo-com-o-mp-prevent-senior-admite-que-mentiu-ao-divulgar-a-eficacia-do-kit-covid-191700768.html
https://br.noticias.yahoo.com/inss-tem-novas-regras-para-223000971.html
https://br.noticias.yahoo.com/inss-tem-novas-regras-para-223000971.html
https://br.noticias.yahoo.com/parcelamento-com-pix-e-pagamento-134945040.html
https://br.noticias.yahoo.com/parcelamento-com-pix-e-pagamento-134945040.html
https://br.noticias.yahoo.com/protecionismo-amea%C3%A7a-20-das-exporta%C3%A7%C3%B5es-114044608.html
https://br.noticias.yahoo.com/protecionismo-amea%C3%A7a-20-das-exporta%C3%A7%C3%B5es-114044608.html


A cifra considera itens que, hoje, são mais suscetíveis a barreiras protecionistas, sanitárias e 

comerciais: carne bovina, soja, farelo de soja e café. E representa metade das vendas externas do 

agronegócio brasileiro. 

Hoje, o que mais tem preocupado o governo brasileiro é um projeto de lei apresentado pela União 

Europeia (UE) ao Parlamento do bloco que pune importadores de commodities extraídas de áreas 

desmatadas ilegal ou legalmente. O Brasil vai defender na próxima reunião da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) que questões ambientais não possam ser usadas para justificar barreiras comerciais. 

Mais do G1 

Tragédia em Santa Maria 

Quatro réus por incêndio na boate Kiss começam a ser julgados hoje 

Fogo e fumaça mataram 242 pessoas em 2013. Saiba como será o 1º dia do tribunal do júri. 

O Assunto g1 dia 01 de dezembro: Boate Kiss – 

enfim caso vai a julgamento 
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/01/o-assunto-590-boate-kiss-enfim-

caso-vai-a-julgamento.ghtml 

Internacionais 

BIDEN retira a FARC da lista das organizações terroristas. 

Republicanos reagem. 

Primeiras pesquisas no Chile indicam vitória 

da esquerda sobre a ultradireita no segundo 

turno 
  

SYLVIA COLOMBO - https://www.msn.com/pt-br/noticias/mundo/primeiras-pesquisas-no-chile-

indicam-vit-c3-b3ria-da-esquerda-sobre-a-ultradireita-no-segundo-turno/ar-AARh0KA 

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Uma semana depois do primeiro turno 

da eleição presidencial no Chile, as primeiras pesquisas de intenção de voto, 

divulgadas neste domingo (28), mostram o candidato de esquerda Gabriel Boric à 

frente de José Antonio Kast, invertendo a pequena vantagem que o ultradireitista 

conquistou na apuração oficial. Faltam 20 dias para os chilenos voltarem às urnas 

e escolherem seu novo presidente e, de acordo com a sondagem do Instituto Pulso 

Ciudadano, Boric lidera com 40,4%, contra 24,5% de Kast. No levantamento, 15,6% 

dos entrevistados disseram que ainda não escolheram um candidato, 12,8%, que 

não irão votar -o voto no Chile não é obrigatório- e 6,9%, que votarão nulo. 

Candidato presidencial de esquerda lidera pesquisas no Chile 

O deputado e candidato de esquerda Gabriel Boric é o favorito para derrotar o 

advogado de extrema direita José Antonio Kast no segundo turno das eleições 

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/12/01/caso-kiss-comeca-em-porto-alegre-julgamento-dos-quatro-reus-no-processo-do-incendio-na-boate.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/01/o-assunto-590-boate-kiss-enfim-caso-vai-a-julgamento.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/12/01/o-assunto-590-boate-kiss-enfim-caso-vai-a-julgamento.ghtml
https://www.msn.com/pt-br/noticias/mundo/primeiras-pesquisas-no-chile-indicam-vit-c3-b3ria-da-esquerda-sobre-a-ultradireita-no-segundo-turno/ar-AARh0KA
https://www.msn.com/pt-br/noticias/mundo/primeiras-pesquisas-no-chile-indicam-vit-c3-b3ria-da-esquerda-sobre-a-ultradireita-no-segundo-turno/ar-AARh0KA


presidenciais no Chile em 19 de dezembro, segundo pesquisas divulgadas neste 

domingo (28).K 

  

Nacionais 

Estudo aponta que envelhecimento do sistema 

imunológico está associado a casos graves de covid 

Pesquisa liderada pela UFRJ e Fiocruz indica também que a imunodeficiência aguda 
pode explicar as reinfecções 

Publicado BRASIL DE FATO 

MST ocupa sede do Incra em SP contra despejo de 450 

famílias do Acampamento Marielle Vive 

Ato é seguido por duas manifestações nesta terça, uma no TJSP e outra na Alesp 

Publicado BRASIL DE FATO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Geração 68 Sempre na Luta - 
Antonio Roberto Barbosa  · 2S hug3lt5n0s06u97df  · - CONTRA A ESTUPIDEZ NÃO TEMOS DEFESA 

“A estupidez é um inimigo mais perigoso do que o mal. Diferente da estupidez, o 

mal tem as sementes da sua própria destruição”. A Teoria da Estupidez, descrita 

pelo teólogo, pastor e membro da resistência anti-nazista, Dietrich Bonhoeffer, 

explicaria perfeitamente o Brasil atual: a estupidez seria um fenômeno que está 

na raiz de todos os problemas. Diferente da canalhice e do mal-intencionado, a 

estupidez não é uma falha no caráter ou súbita suspensão da razão: é uma 

categoria sócio-psicológica, bem objetiva, com origens no funcionamento 

heurístico da nossa mente, sempre em busca de atalhos por meio de vieses 

cognitivos. E de todos os vieses, o efeito de rebanho é o mais proeminente. Por 

isso, a estupidez é orgulhosa de si mesma: tem a chancela do grupo, da “maioria”. 

Para Bonhoeffer, conhecer a natureza da estupidez é urgente porque, ao contrário 

do mal, contra a estupidez não temos defesa 

Milton Saldanha FB 6tu 68tc17S168pohu350e6h1  · : UM POUCO MAIS SOBRE O LIVRO "LULA" 
Não faz muito tempo, comentei aqui que o Lula nunca foi de esquerda e algumas pessoas ficaram surpresas. 

Pois, o excelente livro "Lula", do consagrado escritor Fernando Morais, deixa isso mais do que explícito, com todos os 

detalhes. 

E mais: conta que Lula foi apoiador do golpe de 1964. Era encantado com a intervenção militar. 

Mesmo quando já militava no meio sindical, Lula se recusava a qualquer rótulo que o ligasse à esquerda e disso fui 

testemunha quando trabalhava como jornalista no ABC, nos tempos das grandes greves, a partir de 1978. 

Evidente que mudou de campo, o PT é um moderado partido de esquerda, mais assistencialista do que reformista, mas 

até hoje nunca ouvi de Lula uma única palavra se dizendo de esquerda. 

A impressão que me passa é que isso ainda lhe causa desconforto. 

https://www.facebook.com/groups/278472257250552/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=417840323313744&__cft__%5b0%5d=AZV2xx73KmL1ZJez_OVyOsnBrzciv0PD8_PsGl8NOxDB7aU4d80djRduJhuEqvweP7S2M0OttQ2G1Rou7Y6Em6OwcX5CC0kRSwFIQkMxWbuiH_m7myeBo-Q484oitWCSx3e5zvbnp0AdRDsNTYetY_tpSP6jYBUiv-0ll0jFWPkoR6l2dYOTmn9AK8UGi8JF6lM&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/278472257250552/user/100000350680719/?__cft__%5b0%5d=AZV2xx73KmL1ZJez_OVyOsnBrzciv0PD8_PsGl8NOxDB7aU4d80djRduJhuEqvweP7S2M0OttQ2G1Rou7Y6Em6OwcX5CC0kRSwFIQkMxWbuiH_m7myeBo-Q484oitWCSx3e5zvbnp0AdRDsNTYetY_tpSP6jYBUiv-0ll0jFWPkoR6l2dYOTmn9AK8UGi8JF6lM&__tn__=%2CP-R
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/milton.saldanha.3?__cft__%5b0%5d=AZVpGIpl4mfBKqs8pFcpom7x6B3OE5UnKkm4gldBHGvPBgxL0WXtpRJLJ64j_MWBCeNSe3QzoJd_SSSN821f2Dus5nGN57ZVQZHM_etvNmOO_MSG6u2SH60rjyQuxUJxfJjFpBm3LW8FOLW8U9bdK8es3c26zNyyKlchJ9xE_5SdNA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/


Mesmo tendo conhecido Lula desde sua origem no sindicalismo, o livro de Fernando Morais me fez repensar várias 

coisas. 

A principal delas foi perceber que sua origem na miséria, pior que a pobreza, pai e mãe analfabetos, não poderia ter 

gerado uma pessoa dotada de consciência social. 

Eu cometia o grave erro de medi-lo por minha própria trajetória, cobrando dele aquilo que não poderia ter sido, num 

determinado momento da vida. 

Vim de uma família que discutia de tudo, viajava muito, e onde a gente tropeçava em livros, jornais, revistas. O 

resultado foi a precoce politização dos quatro irmãos, além de dois adotivos que chegaram depois. Nossa realidade era 

anos luz distante daquela em que Lula nasceu. 

O ambiente em que Lula vivia era o das privações e pai violento. Jornal, na sua casa, era o papel higiênico, como conta 

Morais. E quando passou a ler ele pulava os cadernos e ficava só no noticiário do futebol. 

O livro de Fernando Morais, ao contrário do que vai falar gente que não vai ler, não é uma bajulação vulgar a um líder 

político. 

Ele mostra o ser humano, como é em carne e osso, moldado pelo meio social que lhe foi destinado até a fase adulta. 

O incrível da biografia de Lula foi sua capacidade, como autodidata, de superar todas as adversidades para chegar 

onde chegou. 

Quem o conheceu no começo da carreira como torneiro mecânico sequer apostaria que alcançaria um posto de 

gerente de empresa. 

O cara virou presidente da República. 

Reeleito. Chegou a ter 90%, de aprovação. 

Ficar insultando-o agora, como fazem muitos, e isso é normal em política, só merece uma resposta: quem insulta não 

seria capaz de conseguir o que ele alcançou. 

Goste ou não da figura, vai ter que admitir que Lula é caso raro no mundo. 

E nós, da esquerda que teve a sorte de acesso a livros e ao estudo formal, teremos que aprender muito da grandeza 

humana com o operário simplório que se recusava a aceitar o sindicalismo e rejeitava mais ainda a política. 

Apoiando um golpe horroroso como aquele de 1964. 

Se Lula fosse a construção de um escritor de ficção, inventando um personagem, a gente simplesmente diria: criativo o 

autor. 

Como Lula existe, é real, só me ocorre uma pergunta: como foi possível? 

Milton Saldanha, 76, jornalista. 

  

                                  ARTIGO DO DIA 

Menos da metade de brasileiros em idade de trabalhar está 

ocupado, diz IBGE 

Segundo o instituto, a taxa de ocupação da população brasileira caiu para 49,5% em maio. É 

a primeira vez na história que essa taxa fica abaixo dos 50% 
  

Marina 
Barbosa  - 30/06/2020  - https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/0

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/06/30/internas_economia,868056/menos-da-metade-de-brasileiros-em-idade-de-trabalhar-esta-ocupado-ibge.shtml


6/30/internas_economia,868056/menos-da-metade-de-brasileiros-em-idade-de-trabalhar-

esta-ocupado-ibge.shtml 

Menos da metade da população brasileira em idade de trabalhar estava efetivamente ocupada 
no trimestre encerrado em maio deste ano, que foi marcado pela chegada da pandemia do 
novo coronavírus no país. É a primeira vez que isso acontece no Brasil, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada nesta terça-feira (30/6) pelo IBGE, 85,9 milhões de brasileiros estavam trabalhando 
em maio deste ano. Esse número, contudo, representa apenas 49,5% da população em idade 

de trabalhar - a menor taxa de ocupação da série histórica da Pnad, iniciada em 2002. 

;Pela primeira vez na série histórica da pesquisa, o nível da ocupação ficou abaixo de 50%. 
Isso significa que menos da metade da população em idade de trabalhar está trabalhando;, 
explica a analista da pesquisa, Adriana Beringuy 

Esse número representa um recuo de 8,3% da população ocupada. Ou seja, a saída de 7,8 
milhões de trabalhadores desse grupo. E um recuo de 5 pontos percentuais da taxa de 
ocupação, que passou de 54,5% no trimestre encerrado em fevereiro para 49,5% no trimestre 
encerrado em maio. 

A redução da população ocupada revela o impacto da crise causada pelo novo coronavírus 
no Brasil e se reflete em vários outros indicadores da Pnad Contínua. Segundo o IBGE, com 
a redução da população acabada, a taxa de desemprego avançou de 11,6% para 12,9% entre 
fevereiro e maio. O número de brasileiros desempregados chegou, portanto, a 12,7 milhões. 

Com isso, também caiu o número de empregados com carteira de trabalho, o número de 
empregados sem carteira assinada, o número de trabalhadores por conta própria e até o 
número de trabalhadores informais. Segundo o IBGE, há 7,5 milhões de trabalhadores 
com carteira assinada a menos no país - diminuição de 7,5%; menos 2,1 milhões de 
trabalhadores por conta própria - redução de 8,4%; e menos 2,4 milhões de empregados 
do setor privado sem carteira assinada - contração de 20,8%. 

Já a taxa de informalidade recuou de 40,6% para 37,6%, já que muitos trabalhadores 
informais ficaram sem condições de manter suas atividades diante das medidas de isolamento 
social impostas pela covid-19. ;Da queda de 7,8 milhões de pessoas ocupadas, 5,8 milhões 
eram informais;, revela Adriana Beringuy. E ela lembra que a redução da informalidade "não 
necessariamente é um bom sinal". "Significa que essas pessoas estão perdendo ocupação e 
não estão se inserindo em outro emprego. Estão ficando fora da força de trabalho;, explica. 

Com isso, a subutilização e o desalento avançaram no país, assim como o desemprego. De 
acordo com a Pnad Contínua, a população subutilizada cresceu 13,4% no trimestre encerrado 
em maio, chegando a 30,4 milhões de pessoas. E a população desalentada registrou um novo 
recorde: com alta de 15,3%, o desalentou chegou a 5,4 milhões de brasileiros. 

  

LIÇÕES DE UM PERIODO DE SILENCIAMENTO 

https://www.ufrgs.br/jornal/licoes-de-um-periodo-de-

silenciamento-na-ufrgs/ 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/06/30/internas_economia,868056/menos-da-metade-de-brasileiros-em-idade-de-trabalhar-esta-ocupado-ibge.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/06/30/internas_economia,868056/menos-da-metade-de-brasileiros-em-idade-de-trabalhar-esta-ocupado-ibge.shtml
https://www.ufrgs.br/jornal/licoes-de-um-periodo-de-silenciamento-na-ufrgs/
https://www.ufrgs.br/jornal/licoes-de-um-periodo-de-silenciamento-na-ufrgs/


Emerson Trindade Acosta - 2 de março de 2020 

Uma coleção das mais absurdas acusações está recordada no 

livro Universidade e Repressão: os expurgos na UFRGS, publicado pela editora 

L&PM, em 1979 – logo após o processo de anistia. Entre elas (acusações) 

estão: controlar a situação comunista na faculdade, participar de greve 

dos estudantes, exercer influência esquerdizante na mentalidade dos 

alunos, perturbar a convivência universitária e “só se dar com 

comunistas”. 

Aumento da repressão 

Depois da publicação do Ato Institucional número 5, o AI-5, a repressão aos 

opositores do regime aumentou, assim como a arbitrariedade na perseguição 

política. Foi assim que 20 professores da UFRGS ficaram sabendo dos decretos que 

os demitiam através de transmissão de rádio da Hora do Brasil, um canal muito 

popular de informação à época. Diferentemente do que aconteceu em 1964, sequer 

houve preocupação em fazer parecer com que a decisão decorria de um processo 

legal, com direito à defesa e ao contraditório. Claro que, mesmo dentro de um 

período de silenciamento, não deixaria de haver resistência, mas o medo imperava. 

“Ocupamos o prédio da Filosofia contra as cassações, mas nós [estudantes] ficamos 

isolados. Não havia, como hoje, entidade que representasse os reitores e as universidades; 

a organização de professores e trabalhadores na instituição estava proibida. Alguns 

docentes achavam que devíamos recuar nas ações, com medo de mais cassações.” 
Raul Pont 

A divisão entre integrantes das comissões e acusados era evidente, e não só por 

estarem em posições antagônicas. Os processos, segundo os expurgados, foram, 

em grande parte, guiados por vaidades e desavenças pessoais. Atualmente 

aposentado, o professor Cláudio Accurso, por exemplo, acabou afastado da 

Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) à época em um processo capitaneado por 

um de seus colegas de unidade, Nagipe Buaes 

Em 29 de agosto de 1969, o governo publicou um decreto com 14 afastamentos. 

Mesmo em um período de medo e perseguição, alguns professores assinaram um 

documento exigindo a reintegração dos expurgados ou a demissão do reitor, 

Eduardo Faraco. Os signatários foram convocados a prestar esclarecimentos e 

retirar sua assinatura, sob pena de punição por insubordinação. 

Isso fez com que cerca de 20 docentes removessem o nome do documento, mas 

outros seis mantiveram sua posição, acabando por se juntar na lista de afastados. 

Nesse ano, foram 20 expurgados. A perda da Universidade pelas expulsões ainda foi 

amplificada pelas demissões voluntárias em solidariedade a esses professores. Mais 

quatro docentes deixaram espontaneamente o quadro de servidores da UFRGS: 

https://www.ufrgs.br/jornal/author/emerson-trindade-acosta/
http://www.adufrgs.org.br/wp-content/uploads/2014/02/Universidade_e_repressao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-774-20-agosto-1969-374739-publicacaooriginal-1-pe.html


Antônio Cheuíche, Gabriel de Azambuja de Britto Velho, Bruno Puntel e Maria Luisa 

de Carvalho Armando. 

Em todo o regime, 37 professores foram expurgados da Universidade. Enquanto 

para algumas famílias das vítimas da ditadura brasileira recuperar a história é fazer 

justiça ao popular lema “perdoo, mas não esqueço”, para outras a única solução é 

responsabilizar aqueles que praticaram crimes hediondos, como os torturadores. 

== 

Só em 1978 surge a Associação dos Docentes da UFRGS (Adufrgs), já em um 

contexto de abertura política. No ano seguinte, em meio ao processo de anistia, a 

entidade lançou o livro Universidade e Repressão, lembrando as histórias dos 

professores cassados e o cenário de perseguição. 

A professora aposentada Lorena Holzman é uma das autoras da obra e vê com 

muita preocupação as semelhanças, e mais ainda as diferenças, entre o cenário que 

as universidades viveram a partir de 1964 e o contexto atual. 

“Acho que a sociedade brasileira não enfrentou as mazelas do período 

militar como outros países da América do Sul. Quando eu perguntava aos 

alunos o que aconteceu em 1964, todos sabiam, mas ninguém tinha ideia 

do que ocorreu dentro da UFRGS. As universidades têm o dever de 

pesquisar e divulgar a história, além de ter um posicionamento oficial 

sobre o que aconteceu com professores, estudantes e funcionários. É 

assim que podemos avançar, até porque, hoje, o controle ideológico na 

universidade é pior. Os militares perseguiam pessoas que eles achavam 

ter a capacidade de desafiar o status quo de então. Atualmente, quem 

está sob ataque é o próprio ensino superior público.” 

Lorena Holzman 

Entrevista Lorena Holzman – JC 

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/politica/2019/12/718769-obscurantismo-e-

pior-agora-opina-professora-lorena-holzmann.html 

Jornal do Comércio - O que foram os expurgos na Ufrgs, que completaram 50 anos em 

2019? 

Lorena Holzmann - Nos momentos que antecederam (o golpe de) 1964, toda a sociedade 

brasileira estava muito mobilizada em função das reformas de base, daquelas 

reivindicações, e a reforma universitária era uma delas. E havia um clima de grande 

mobilização nas universidades, inclusive aqui na Ufrgs, discutindo como seria essa nova 

universidade que estava sendo pensada. Havia sempre contradições, oposições. Isso criava 

um clima de muita mobilização, mas também de hostilidade. Em seguida, começaram a 

existir as pressões. Logo depois do golpe, houve intervenção nos sindicatos, prisões de 

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/politica/2019/12/718769-obscurantismo-e-pior-agora-opina-professora-lorena-holzmann.html
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/politica/2019/12/718769-obscurantismo-e-pior-agora-opina-professora-lorena-holzmann.html


lideranças. Na universidade, por determinação do Ministério da Educação, foram formadas 

comissões de inquérito para avaliar a conduta de professores "esquerdizantes", que 

estavam "doutrinando" a juventude, que eram contra os valores revolucionários. Foi um 

arremedo de tribunal... Aí foram feitas as listas, e alguns professores foram expulsos: a 

primeira leva foi de 17 professores, em 1964, que foram expurgados. 

JC - A maior parte de que cursos? 

Lorena - Da Arquitetura, do Direito e da Economia. E, no segundo, foi um grupo muito grande 

da faculdade de Filosofia. O curso de Filosofia da Ufrgs foi desmontado, porque os mais 

importantes professores foram afastados. 

JC - Os professores expurgados em 1964 não foram os únicos. 

Lorena - Foram em dois momentos. Em um segundo momento, em 1969, não houve nenhum 

inquérito, nenhum professor foi solicitado a dar depoimentos, absolutamente nada. Só 

houve a expulsão, anunciada no Diário Oficial da União ou na Voz do Brasil, que todo mundo 

ouvia na época. Nesses dias, a filha de um dos professores expurgados comentou como é 

que o pai ficou sabendo do seu afastamento. Ele estava indo de táxi para a universidade e 

ouviu o nome dele (na Voz do Brasil), então nem foi mais para a universidade. 

JC - Que impacto a saída desses professores teve no dia a dia da universidade? 

Lorena - Na Filosofia, o dia a dia continuou, a vida cotidiana continuou. Na minha área, que 

era Ciências Sociais, o único a ser afastado foi o professor Leônidas Xausa, que era da 

(Ciência) Política, mas ele já tinha alguns discípulos. Eu já tinha trabalhado com ele, era 

estudante e fui bolsista de pesquisa na cadeira de Política. Uma coisa muito curiosa é que 

na época da ditadura militar houve o desenvolvimento dos programas de pós-graduação. O 

nosso curso de pós-graduação foi formado por volta de 1972. Contraditoriamente, a gente 

até supõe que seja, um interesse de obter um conhecimento para poder definir a situação do 

próprio governo, que tinha, digamos assim, até um projeto de desenvolvimento, uma visão 

desenvolvimentista que favorecia os segmentos superiores da escala social. 

Quem foram os professores expurgados: 

Antônio Santos Flores / Ernani Maria Fiori / Luiz Carlos Pinheiro Machado 

Luiz Fernando Corona / Antônio de Pádua da Silva / Armando Temperani Pereira 

Cibilis da Rocha Viana / Cláudio Francisco Accurso / Antônio Ajadil de Lemos 

Ápio Cláudio de Lima Antunes / Brasil Rodrigues Barbosa / Hugolino Andrade 

Uflacker 

Demétrio Ribeiro / Edgar Albuquerque Graeff / Edvaldo Paiva 

Enilda Ribeiro / Nelson Souza / Angelo Ricci / Ari Mazzini Canarin 

Carlos de Britto Velho / Carlos Maximiliano Fayet / Carlos Roberto Velho Cirne Lima 

Dionísio de Oliveira Toledo / Emílio Mabilde Ripoll / Ernesto Antônio Paganelli 



Ernildo Jacobs Stein / Gerd Alberto Bornheim / Gilberto Braum 

João Carlos Brum Torres / Joaquim José Barcelos Felizardo/ José Pio de Lima Antunes 

Leônidas Xausa / Maria da Glória Bordini / Manoel Alves de Oliveira 

Reasylvia Kroeff de Souza / Roberto Buys / Victor de Britto Velho 

                                   NESTE DIA 

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes 

Dia Mundial de Luta contra a AIDS 

2021 

Todos os anos, celebramos em 1º de dezembro o Dia Mundial de Luta 

contra a AIDS. Esta data constitui uma oportunidade para apoiar as 

pessoas envolvidas na luta contra o HIV e melhorar a compreensão 

do vírus como um problema de saúde pública global. 

  

 DESTAQUE PREMIO IGNÓBIL DO DIA ´- Dr. Pachecão 

Extra : Emenda de relator é lícita e vai salvar muita gente no Brasil, diz 

Pacheco, Pres. do Senado. 

  

       AS  4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo 

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando 

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

ao mapa da fome 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS – 

Fascismo latente IN A TERRA É REDONDA 

- https://aterraeredonda.com.br/fascismo-latente/?utm_term=2021-11-

30&doing_wp_cron=1638295518.9001269340515136718750 
 

https://br.noticias.yahoo.com/emenda-relator-%C3%A9-l%C3%ADcita-e-213732870.html
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Por GABRIEL COHN: Reflexões sobre o fascismo histórico e suas manifestações na 

contemporaneidade [...] 

O neofascismo na semiperiferia do sistema 

imperialista 
05/11/2021 - https://aterraeredonda.com.br/o-neofascismo-na-semiperiferia-do-sistema-

imperialista/?doing_wp_cron=1638302305.5475699901580810546875 

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 

  

PORTO ALEGRE   

MATINAL - Esta quarta-feira já se inicia como uma data histórica, pois 

hoje começa o julgamento do caso da Boate Kiss, tema que abre o 

Matinal News de hoje. Separamos reportagens especiais que ajudam 

a contextualizar tanto a tragédia, quanto o processo, que tramitou 

quase nove anos até o início das sessões que absolverão ou 

condenarão quatro réus. Além da Kiss, destacamos o que diz um 

mapeamento de livrarias em Porto Alegre, a aprovação do teto de 

gastos estadual, entre outros assuntos.  

https://aterraeredonda.com.br/2021/11/
https://aterraeredonda.com.br/o-neofascismo-na-semiperiferia-do-sistema-imperialista/?doing_wp_cron=1638302305.5475699901580810546875
https://aterraeredonda.com.br/o-neofascismo-na-semiperiferia-do-sistema-imperialista/?doing_wp_cron=1638302305.5475699901580810546875


Previsão do tempo: O sol aparece hoje, mas algumas pancadas de 

chuva são esperadas para Porto Alegre. A máxima é de 27°C. 

  

Lula em entrevista a emissora de POA 

https://luizmuller.com/2021/11/30/golaco-de-lula-contra-o-time-de-paus-mandados-das-

barrancas-do-diluviorbs-veja-o-video-da-entrevista-e-comentario/ 

Golaço de Lula contra o time de paus mandados 
das barrancas do Dilúvio(RBS): Veja o Vídeo da 
entrevista e comentário 

Publicado em novembro 30, 2021 por LUIZ MÜLLERDeixe um comentário 

Reproduzo comentário do Paulo Ferreira e o vídeo da entrevista da Turma 

da RBS com o Lula nesta manhã de Terça-Feira. Foi uma goleada com direito 

a Gol de Placa do Lula 

A entrevista do Lula à Gaúcha mostrou um Lula na ponta dos cascos. Não 

restou sequer uma pergunta sem resposta. Aos 76 anos o jovem Lula nas 

ideias e com vitalidade nas alturas contrapôs aos três entrevistadores 

argumentos irrefutáveis percorrendo temas da economia, políticas sociais, 

corrupção, política internacional, enfim demonstrou-se um jogador com 

fome de bola. Ouvindo a entrevista não há como não fazer relação com os 

temas discutidos durante agenda do Zé Dirceu, particularmente dois temas: 

relação do PT/Lula com Cuba, Nicarágua e Venezuela e o tema da corrupção. 

Respondendo pergunta de Rosane Oliveira sobre as prisões de membros da 

oposição na Nicarágua Lula lacrou: ” ué, não vi nem ouvi vocês reclamarem 

da minha prisão pelo Moro”. Fez um golaço. 
  

ENCERRAMENTO 

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

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

HORÁRIO./ 

 

 

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter  

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/434640224901436 

https://matinaljornalismo.us20.list-manage.com/track/click?u=af4358e932f70fcc70c8b7855&id=76dd683e43&e=9c20e6aa50
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DDia 30  de novembro azul, terça feira, último dia deste mês de 

atenção à saúde do homem. Cuidado com o câncer de próstata. Ele 

mata. Procure um médico. 

  

* 

A cota evangélica. Dia do Evangélico-30 nov 

Não há informações sobre o motivo do dia 30 de novembro ser escolhido como o Dia 

do Evangélico no Brasil. Após ser aprovada pela Câmara dos Deputados, a lei 

12.328, que cria o Dia Nacional do Evangélico, foi sancionada em setembro 

de 2010. 

O então presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva (PT), sancionou 

a lei, mas não instituiu feriado ou ponto facultativo. 

DECRETO DE DEODORO, PRIMEIRO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

BRASIL 

Art. 1º E' prohibido á autoridade federal, assim como á dos 

Estados federados, expedir leis, regulamentos, ou actos 

administrativos, estabelecendo alguma religião, ou vedando-a, e 

crear differenças entre os habitantes do paiz, ou nos serviços 

sustentados á custa do orçamento, por motivo de crenças, ou 

opiniões philosophicas ou religiosas. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12328.htm
https://g1.globo.com/politica/politico/lula/


CAFÉ DA MANHÃ – FOLHA UO. – 19 DE MAIO 2021 
Compartilhar nas redes sociais "Café da Manhã: O racha na Universal em Angola e a 
pressão da bancada da Bíblia sobre Bolsonaro; ouça podcast" 

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/05/o-racha-na-universal-em-angola-e-
a-pressao-da-bancada-da-biblia-sobre-bolsonaro-ouca-podcast.shtml 

O racha na Universal em Angola e a pressão da bancada da Bíblia sobre 
Bolsonaro; ouça podcast 

Parlamentares evangélicos vão ao Itamaraty cobrar apoio à igreja após deportação de 
pastores 

ÍNDICE 

Ver www.torrestvdigital.com.br 

1.500 ANOS DA REFORMA RELIGIOSA Paulo Timm 

EVANGÉLICOS NÃO SÃO TODOS IGUAIS Ronilso Pacheco 

O IBGE e a religião — Cristãos são 86,8% do Brasil; católicos caem 

para 64,6%; evangélicos já são 22,2% Por Reinaldo Azevedo. 

Lutero e a ordem agostiniana, a cinco séculos da Reforma. Artigo de 

Alejandro Moral por REVISTA IHU ON-LINE 

Temas Atuais da Teologia Luterana, numa Dimensão Ecumênica Pe. 

Jesús Hortal, S. J. 

A doutrina da predestinação Por Rainer Sousa 

Diferenças entre Luteranos e Evangélicos na 

Predestinação Por Thiago Surian 

"Deixem Deus ser Deus": A Predestinação de Acordo com Martinho 

Lutero Timothy George 

NEOPETENCOSTAIS pcamaral.com.br 

“O conservadorismo vem crescendo no Brasil mais do que no resto da 

América Latina” | 5 Perguntas para Henrique de Castro 

O que está por trás da polêmica decisão de Trump sobre 

Jerusalém Amanda Rossi 

https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/05/o-racha-na-universal-em-angola-e-a-pressao-da-bancada-da-biblia-sobre-bolsonaro-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/05/o-racha-na-universal-em-angola-e-a-pressao-da-bancada-da-biblia-sobre-bolsonaro-ouca-podcast.shtml
http://www.torrestvdigital.com.br/
http://pcamaral.com.br/


Un matrimonio perfecto: evangélicos y conservadores en América 

Latina Por JAVIER CORRALES  

'Movimentos progressistas brasileiros subestimaram fenômeno 

evangélico', diz jornalista francesa 

Evangélicos crescem no Brasil, mas a fé cristã diminui MAGALI 

CUNHA 

A ascensão da narcomilícia neopentecostal no Brasil 

Traficantes, paramilitares e igrejas se unificaram em uma "guerra santa" contra grupos rivais 
e religiões afro-brasileiras. 

Kristina HinzDoriam BorgesAline CoutinhoThiago Cury Andries 

5 May 2021 - https://www.opendemocracy.net/pt/ascensao-narcomilicia-

neopentecostal-brasil/ 

Popularidade de Bolsonaro despenca e fica abaixo de 20% pela primeira vez 
desde janeiro de 2019 
Aprovação ao trabalho do governo federal ficou no pior nível desde o início da série 
histórica da pesquisa Atlas/Valor 
Publicado BRASIL DE FATO -
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/popularidade-de-bolsonaro-despenca-e-
fica-abaixo-de-20-pela-primeira-vez-desde-janeiro-de-2019 

* 

Como fazemos diariamente, 

estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO 

FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e JORNAL COLETIVO 

  

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

SINDICAL e CRESOL 

          Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia 

corporativa, na defesa da informação transparente/ 

  

  

https://www.opendemocracy.net/en/author/kristina-hinz/
https://www.opendemocracy.net/en/author/doriam-borges/
https://www.opendemocracy.net/en/author/aline-coutinho/
https://www.opendemocracy.net/en/author/thiago-cury-andries/
https://www.opendemocracy.net/pt/ascensao-narcomilicia-neopentecostal-brasil/
https://www.opendemocracy.net/pt/ascensao-narcomilicia-neopentecostal-brasil/
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/popularidade-de-bolsonaro-despenca-e-fica-abaixo-de-20-pela-primeira-vez-desde-janeiro-de-2019
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/popularidade-de-bolsonaro-despenca-e-fica-abaixo-de-20-pela-primeira-vez-desde-janeiro-de-2019
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/popularidade-de-bolsonaro-despenca-e-fica-abaixo-de-20-pela-primeira-vez-desde-janeiro-de-2019
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/popularidade-de-bolsonaro-despenca-e-fica-abaixo-de-20-pela-primeira-vez-desde-janeiro-de-2019
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/popularidade-de-bolsonaro-despenca-e-fica-abaixo-de-20-pela-primeira-vez-desde-janeiro-de-2019
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/popularidade-de-bolsonaro-despenca-e-fica-abaixo-de-20-pela-primeira-vez-desde-janeiro-de-2019
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/popularidade-de-bolsonaro-despenca-e-fica-abaixo-de-20-pela-primeira-vez-desde-janeiro-de-2019


Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e 

respectivos links em meu FB e conto neste programa com a 

colaboração do radialista BABITON LEÃO. 

  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

Orçamento Secreto terá teto mas transparência não é assegurada 

ESP 

Congresso ignora STF e decide manter orçamento secreto 

FOLHA 

Variante õmicron representa risco muito elevado, diz OMS 

PODCASTS 

G1 - O Assunto dia 30 de nov: Ômicron - por que o 

mundo tem medo 

Rapidamente, a variante que foi identificada na África do Sul (mas 

ainda de origem desconhecida) alcançou o status de 'gravidade 

máxima', conferido pela OMS - o alerta é de que suas mutações 

possam escapar da resposta imune conferida pelas vacinas. Na 

comunidade internacional, uma nova diplomacia sanitária pode 

redistribuir a oferta de doses entre países ricos e pobres. Por Renata 

Lo Prete - https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/30/o-
assunto-588-omicron-por-que-o-mundo-tem-medo.ghtml 
CAFÉ DA MANHÃ  MUDANÇA CLIMÁTICA 

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL Dia 30 nov 

Como o caos climático está mudando a vida dos 

americanos 

Repórter conta o que viu e ouviu em regiões que sofrem com furacões, queimadas e 
seca 

o https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/como-o-caos-
climatico-esta-mudando-a-vida-dos-americanos-ouca-podcast.shtml 

  

OPINIÕES 

Gilvan Cavalcanti -FB11ggtS95107 9p5m4hrac7e  · Dia 29 nov 

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/30/o-assunto-588-omicron-por-que-o-mundo-tem-medo.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/30/o-assunto-588-omicron-por-que-o-mundo-tem-medo.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/mudanca-climatica
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/como-o-caos-climatico-esta-mudando-a-vida-dos-americanos-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/como-o-caos-climatico-esta-mudando-a-vida-dos-americanos-ouca-podcast.shtml
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18?__cft__%5b0%5d=AZWIlMH5W3Z3w5sKBfiUzIOQSednD9zVLY0Br3NSP6tD_sS6Olda1dT-0LHlHuZl8es7JjDy7SdcCq7WDB4eHFUCdnMVWlrQbLXjuSF33raQv_9jbl5iPOld_CG4fTOlfG8&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18


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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 29/11/2021 

Fernando Gabeira - Democracia brasileira, coitadinha 

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

Demétrio Magnoli - A alma do PT 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../demetrio-magnoli-alma... 

Bruno Carazza* - A esquerda que enxerga além 

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

Sergio Lamucci - O difícil ambiente para a economia em 2022 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../sergio-lamucci-o... 

Celso Rocha de Barros - Ladrões ameaçam STF com fascismo 

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

Marcus André Melo - Ministérios e corrupção 

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

Catarina Rochamonte - A quarta onda e a terceira via 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../catarina-rochamonte... 

Carlos Pereira – Não é só um problema moral 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../carlos-pereira-nao-e... 

Definição no PSDB cria ‘núcleo duro’ no centro com Doria, Ciro e Moro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../definicao-no-psdb... 

Entrevista | Doria: “Minha candidatura se posiciona frontalmente contra Lula e 
Bolsonaro” 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../entrevista-doria... 

César Felício - João competidor 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../cesar-felicio-joao... 

"Tempo da corrupção, da incompetência e do negacionismo precisa ficar para trás", diz 
Doria 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../tempo-da-corrupcao-da... 

Mirtes Cordeiro* - Nossos Contos, o livro nº 37 

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

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

http://gilvanmelo.blogspot.com.br/?fbclid=IwAR1WeFe5HnkcaM0Tt6vAebnLLrdn2L2zk9i3MbG43R7g9GGTS6HshN7o9qA
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/fernando-gabeira-democracia-brasileira.html?fbclid=IwAR1WeFe5HnkcaM0Tt6vAebnLLrdn2L2zk9i3MbG43R7g9GGTS6HshN7o9qA
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/demetrio-magnoli-alma-do-pt.html?fbclid=IwAR14n5JajV3x7Ywer74OND9h5LJF_BMravFJTdiPtAiBWEdYWp7pSPHq16Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fbruno-carazza-esquerda-que-enxerga-alem.html%3Ffbclid%3DIwAR3wRtmPMSQNNztqwnhUPSAgweDuQNFahZAhE-84tDKyfxuwgwT_n5wrON4&h=AT3fzQZeg-93qLWJuwiE-hWGKtwhkZP1KKjbqwz7yZ02pd7jAKl-VI__8RUARMIAXlh3GZeahxRK1W9Z2tyUTwQgNNYiw-c2p4VkKWxl5v0RfmEwKWXuL7zGb1UZJdxXRDaB&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0OQRIj68MRun7Fnh2RPd55fJ6ipMPPGS0vag0ufMaxPUNGRMz7LzU3MPTX-g8WEMnj2YeAQ_xxIaBr2x9WN-ELrjJDSFrgsgWjTty4qXVASxzSacOMBEo5uoWKZsxQM2GOqekTEd84MeG9-t7_7c6Naw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fsergio-lamucci-o-dificil-ambiente-para.html%3Ffbclid%3DIwAR3fzJ_Ge5m4Ue6Vq0yS-q4mvo75v7sj8iAG-TxdYnRnTZbe0vkoe-anzvU&h=AT1r6g-dKwXHCC0w4VmHUxBiZF5r50Pbl7_X78J5LFnynBZpci568YP4mUD3aNa33ygR_xwzn18P1y5noytkgvYNXxSnhruIfnJLxBlgYMtfbcKJKWNaHBFjEzh2vHHG8I_o&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0OQRIj68MRun7Fnh2RPd55fJ6ipMPPGS0vag0ufMaxPUNGRMz7LzU3MPTX-g8WEMnj2YeAQ_xxIaBr2x9WN-ELrjJDSFrgsgWjTty4qXVASxzSacOMBEo5uoWKZsxQM2GOqekTEd84MeG9-t7_7c6Naw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fcelso-rocha-de-barros-ladroes-ameacam.html%3Ffbclid%3DIwAR1peYxJ79JkF_2s2YBFTwaQu5MpUKYdISl38VIuHHL2ebrZrfZNrrMqZ3c&h=AT3hXboK3pn9MtgYP21bqUb0-U1i4NW31S4TKDDUkrfYTI2JvreufBB4AdERW2wZeaj_IWByAKLoTnaeF1r1cZCaVrDWkjSoQEPO54HnE4CLLBWAR9JSNCkxkhlUk2u-78Rr&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0OQRIj68MRun7Fnh2RPd55fJ6ipMPPGS0vag0ufMaxPUNGRMz7LzU3MPTX-g8WEMnj2YeAQ_xxIaBr2x9WN-ELrjJDSFrgsgWjTty4qXVASxzSacOMBEo5uoWKZsxQM2GOqekTEd84MeG9-t7_7c6Naw
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/marcus-andre-melo-ministerios-e.html?fbclid=IwAR2f34tmqM2ouCYp4S4lJGAkEcADoVyyNNSciD7KjonwVLbCGdljR7fVXpg
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/catarina-rochamonte-quarta-onda-e.html?fbclid=IwAR3R8auK-WFk6K6-oRtw67poDXHtrd77Y39iBXf-9sKo13tvEi-WvWvMW2Q
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/carlos-pereira-nao-e-so-um-problema.html?fbclid=IwAR3e0MRrv2hnk_gZotM1PiNds0DHU-mR4rkePqi2216H-mz6DI-6ALMikp0
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/definicao-no-psdb-cria-nucleo-duro-no.html?fbclid=IwAR34iNqkUIcusg-NUI8bqtrCMr6AJm4LecGiwuvahp9g5ZQ5XVBMWaNKQHs
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/entrevista-doria-minha-candidatura-se.html?fbclid=IwAR1peYxJ79JkF_2s2YBFTwaQu5MpUKYdISl38VIuHHL2ebrZrfZNrrMqZ3c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fcesar-felicio-joao-competidor.html%3Ffbclid%3DIwAR32WDOsqtBvcybl00VE1ij_oCRWmT4eKey1V7Z4PJ54kIxR7aa1qCMqyp4&h=AT1ha4OuZecsYFwmlYMCbsAEpwY2akzNLJf6GL1C0m6NvNUEbKUVoUG1BaXezUoUZl04odSlqxLhtHa5-LgIW1RmHIaYf07TwjGKNuOkVCCtl9BoTaRGyfnTlRX8ZRBov6rL&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0OQRIj68MRun7Fnh2RPd55fJ6ipMPPGS0vag0ufMaxPUNGRMz7LzU3MPTX-g8WEMnj2YeAQ_xxIaBr2x9WN-ELrjJDSFrgsgWjTty4qXVASxzSacOMBEo5uoWKZsxQM2GOqekTEd84MeG9-t7_7c6Naw
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BOLETIM AEPET 

  

  

 Caindo a máscara da face -  Pedro Pinho 

Se adotarmos o Consenso de Washington como a certidão de nascimento, neste 

último novembro completaram-se 32 anos do Poder Financeiro dominando a 

grande maioria das nações, especialmente as denominadas do mundo ocidental. 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7132-caindo-a-mascara-

da-face 

Novo PNG da diretoria da Petrobrás prioriza lucro dos acionistas e mantém 
empresa como exportadora de óleo cru 
 
Sem investimentos em energia limpa e sem aumentar a capacidade de 
produção das refinarias, o Brasil continuará dependente 

Leia Mais  

  

China anuncia o envio de 1 bilhão de doses de vacinas anti-Covid para a 
África 
 
Incerteza sobre efeitos da nova variante fez o preço do petróleo despencar 
de US 82 para US 72 o barril 

  

  

NOTÍCIAS DO DIA 

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal 

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

Xiomara Castro lidera com folga apuração em 

Honduras e reivindica vitória na disputa presidencial 

Ambos candidatos declararam vitória, apesar da vantagem de mais de 20 pontos da 

oposição; jornada eleitoral foi tranquila, contrariando temores de violência 

O Globo e El País 

Honduras, wikipedia: evolução política nos últimos 40 anos  

https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/o-que-midia-pensa-editoriais-opinioes_087552105.html?fbclid=IwAR35ETM8B9QAvMEGagOBDb_DmPSUFsep9LH8UCs5vK4WrZYlFQ9grnro1g4
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Em 1979, a América Central passou a viver um período de forte instabilidade 
provocada pelas guerras civis na Nicarágua e em El Salvador. Em 1982, uma 
nova constituição, apoiada pelos Estados Unidos, almejava o aumento da 
atividade democrática. Como condição para o apoio norte-americano, no entanto, o 
país forneceu a base para os "contra" da Nicarágua. O país foi incluído, em 1983, nos 
planos de defesa da região proposto pelos Estados Unidos, servindo de base para 
treinamento de soldados, mas em 1984 o governo pediu revisão do Tratado de Aliança 
com esse país. 

Em 1985, aumentou a tensão com a Nicarágua. O novo presidente, José Azcona 
Hoyo (1985-1990), abraçou um movimento pacifista levado a cabo pelos países da 
América Central. Ameaçou interromper a actividade dos "contra", assim como diminuir 
o poder dos militares. Honduras, no entanto, manteve-se economicamente 
dependente dos Estados Unidos, em 1989, Rafael Leonardo Callejas foi eleito 
presidente com o apoio norte-americano. A crise económica, a 
actividade guerrilheira de esquerda e as forças de segurança ficaram fora de controle, 
com 40 assassinatos e mais de 4 mil violações dos direitos humanos. Em 1991, 
o governo concedeu uma amnistia e iniciou negociações com guerrilheiros de 
esquerda. 

Juan Hernández, o 55º e atual presidente do país. 

Em 28 de Junho de 2009, o Presidente Manuel Zelaya foi destituido pela Suprema 
Corte e exilado pelo Exército hondurenho. O ato ocorreu em função do desejo 
de Zelaya de realizar uma consulta popular para perguntar aos hondurenhos se 
queriam que, em simultâneo com as eleições a realizar em Novembro de 2009, 
se realizasse também uma votação no sentido de decidir a criação de uma 
Assembleia Constituinte que reformasse a Constituição para aprovar reeleições 
o que é terminantemente proibido pela Constituição.[8] Inicialmente a comunidade 
internacional, incluindo as Nações Unidas, considerou o ato como um golpe de 
estado, e criticou duramente o novo governo liderado por Roberto 
Micheletti.[9] Entretanto, passaram a reconhecer que houve a aplicação integral da 
Constituição Hondurenha.[10][11][12] 

O Presidente Juan Orlando Hernández é reeleito em 2017 após uma votação 
considerada fraudulenta pela oposição e pelos observadores internacionais. O 
governo declara o estado de emergência. Cerca de 30 manifestantes foram mortos e 
mais de 800 presos. Segundo as Nações Unidas e a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, "muitos deles foram transferidos para instalações militares, onde 
foram brutalmente espancados, insultados e às vezes torturados".[13] 

  

POPULAÇÃO :  pouco mais de 10 milhões, com renda em torno de US$ 6 mil (?) 

  

Evo, o grande lider do povo latino-americano. 

EM MARCHA PELA PAZ, bolivianos denunciam o Império e prometem 

resistir.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil
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247 - A Mobilização popular de bolivianos pela democracia chegou 

nesta segunda-feira (29) à Praça São Francisco de La Paz, exigindo o 

respeito à Constituição. 

Ao chegar a La Paz, o líder do Movimento ao Socialismo (MAS) e ex-

presidente, Evo Morales, indicou que as facções extremistas 

pretendem usurpar os poderes do Estado: “A direita não nos perdoou 

por termos garantido a soberania e dignidade para o povo boliviano. 

Eles nos deram um golpe e estabeleceram um governo de fato para 

roubar e massacrar. Mas desta vez o povo está organizado e 

defenderá seu presidente ”, disse, segundo a Telesul. 

  

Hoje começa julgamento no Foro Criminal de POA do caso da boate 

KISS em Santa Maria que provocou a morrte de 242 pessoas e 

ferimentos em cerca de 600. No banco dos réus dois proprietários 

da Boate, e músico do conjunto Fandangueiros 

Voos barrados: 240 brasileiros estão retidos na África do Sul 

•         Sem sintomas, brasileiro que veio da África do Sul fez teste por conta própria 

•         MG monitora mulher com Covid que esteve no Congo 

•         LISTA: 19 países adotaram restrições por causa da nova variante 

  

Indicação de ex prefeito Crivella como Embaixador  foi ignorada 

pela Africa do Sul por seis meses e Governo desiste de indicá-lo 

Curitiba é eleita a melhor capital do país em concurso promovido 

pela BANDNEWS 

Brasil registra média móvel de 227 mortes diárias por 

Covid; curvas de casos e óbitos apontam estabilidade 

País contabiliza 614.428 óbitos e 22.083.034 casos de coronavírus desde o início da 
pandemia, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias 
de Saúde. - Por g1 
  

CAMAROTTI: Alckmin diz que hipótese como vice de Lula 'caminha' 

  

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/11/29/itamaraty-afirma-que-busca-voos-ou-rotas-alternativas-para-brasileiros-que-estao-em-paises-do-sul-da-africa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/11/29/itamaraty-afirma-que-busca-voos-ou-rotas-alternativas-para-brasileiros-que-estao-em-paises-do-sul-da-africa.ghtml
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/11/29/isolado-e-sem-sintomas-brasileiro-vindo-da-africa-do-sul-decidiu-fazer-exame-por-conta-propria.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/11/29/minas-gerais-nao-tem-casos-confirmados-da-variante-omicron-do-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/11/26/b11529-veja-paises-que-ja-restringiram-voos-devido-a-nova-variante-do-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2021/11/29/alckmin-surpreende-dirigentes-sindicais-ao-admitir-cenario-como-vice-de-lula-em-2022.ghtml


 

Ativar som 

Brasil registra 114 mortes por Covid em 24 horas 

O Brasil registrou nesta segunda -feira (29) 114 mortes por Covid-19 nas últimas 24 
horas, com o total de óbitos chegando a 614.428 desde o início da pandemia. Com 
isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 227. Em comparação à 
média de 14 dias atrás, a variação foi de -7% e aponta tendência de estabilidade. 
Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa 
sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h desta 
segunda. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde. 
  

Evolução da média móvel de óbitos por Covid no Brasil nos últimos 14 dias. A 
variação percentual leva em conta a comparação entre os números das duas pontas 
do período — Foto: Editoria de Arte/g1 

Veja a sequência da última semana na média móvel: 
•         Terça (23): 231 

•         Quarta (24): 217 

•         Quinta (25): 217 

•         Sexta (26): 227 

•         Sábado (27): 230 

•         Domingo (28): 227 

•         Segunda (29): 227 

  



Sindicalistas reúnem-se com Alckmin e debatem a 

eleição de 2022 

O ex-governador paulista e sindicalistas avaliaram conjuntura política 

nacional e os desafios do país. 

Na manhã desta segunda-feira (29) dirigentes de quatro centrais 

sindicais (CTB, Força Sindical, UGT e Nova Central) e de outras 

entidades sindicais estiveram reunidos com o ex-governador de São 

Paulo, Geraldo Alckmin, que manifestou a disposição de deixar o 

PSDB e vem sendo apontado como provável candidato a vice-

presidente numa chapa liderada por Lula. 

Entre os sindicalistas presentes estavam: Adílson Araújo presidente 

da CTB; Miguel Torres, presidente da Força Sindical; Ricardo Patah 

presidente da UGT; Sérgio Luíz Leite, presidente da Fequimfar; João 

Carlos Gonçalves, Secretário Geral da Força Sindical; Cláudio 

Magrão, ex-presidente da Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, 

e Chiquinho Pereira presidente do Sindicato dos Padeiros de São 

Paulo. 

Os sindicalistas disseram que Alckmin saiu “muito animado” do 

encontro e que tratou de questões da conjuntura nacional, sem se 

restringir ao contexto estadual. Antes desta ideia ser ventilada e 

ganhar força, ele estava focado em candidatar-se novamente ao 

governo paulista. “Surgiu a hipótese federal. Os desafios são grandes. 

Essa hipótese caminha e eu considero essa reunião com as quatro 

principais centrais histórica”, declarou o ex-governador 

O presidente da CTB, Adilson Araújo disse que Alckmin está “aberto 

ao diálogo” e que “não descartou a possibilidade de exercer 

protagonismo” no debate nacional. “Eu diria que a eleição de 2022 

reivindica um projeto de nação. Nele, cabe Alckmin e cabe Lula”, 

disse Araújo. O dirigente sindical considerou importante a postura 

oposicionista do Alckmin e reiterou seu empenho na construção de 

uma frente ampla para derrotar Bolsonaro. Isto exige respeito à 

pluralidade política e a valorização do diálogo e da unidade na 

diversidade. “Nós não temos candidatos, mas vemos com bons olhos 

a construção do campo democrático popular”, destacou o presidente 

da CTB. 



Adilson enfatizou ainda a defesa da democracia e dos direitos dos 

trabalhadores. Para ele, “caberá a um novo governo recolocar o país 

na trilha do desenvolvimento, da democracia, do respeito ao 

movimento sindical, de restauração dos direitos liquidados pelo atual 

governo, do combate ao desemprego e valorização do trabalho”. 

Outras lideranças dos trabalhadores, entretanto, expressaram seu 

apoio, entre eles os presidentes da Força Sindical e da Nova Central. 

“Dentro da situação atual, seria muito importante que ele aceitasse 

(ser vice de Lula). Nós daremos todo o apoio”, declarou Miguel Torres 

JO presidente da CTB, Adilson Araújo disse que Alckmin está “aberto 

ao diálogo” e que “não descartou a possibilidade de exercer 

protagonismo” no debate nacional. “Eu diria que a eleição de 2022 

reivindica um projeto de nação. Nele, cabe Alckmin e cabe Lula”, 

disse Araújo. O dirigente sindical considerou importante a postura 

oposicionista do Alckmin e reiterou seu empenho na construção de 

uma frente ampla para derrotar Bolsonaro. Isto exige respeito à 

pluralidade política e a valorização do diálogo e da unidade na 

diversidade. “Nós não temos candidatos, mas vemos com bons olhos 

a construção do campo democrático popular”, destacou o presidente 

da CTB. 

Adilson enfatizou ainda a defesa da democracia e dos direitos dos 

trabalhadores. Para ele, “caberá a um novo governo recolocar o país 

na trilha do desenvolvimento, da democracia, do respeito ao 

movimento sindical, de restauração dos direitos liquidados pelo atual 

governo, do combate ao desemprego e valorização do trabalho”. 

Outras lideranças dos trabalhadores, entretanto, expressaram seu 

apoio, entre eles os presidentes da Força Sindical e da Nova Central. 

“Dentro da situação atual, seria muito importante que ele aceitasse 

(ser vice de Lula). Nós daremos todo o apoio”, declarou Miguel Torres 

  

Messi conquista BOLA DE OURO pela sétima vez e Neymar numa 

fase ruim , com 16º. Lugar, sofre nova lesão. 

83 milhões de brasileiros deverão receber o 13º. Injetando cerca de 

R$ 232 bi no mercado, com  base no salário médio de R$ 2.500. 

Essa, aliás, a MASSA SALARIAL dos que vivem do seu trabalho, 



tanto no setor privado, como público, estes majoritariamente nas 

administrações municipais. 

Nacionais 

Em nova renúncia em massa na Educação, 52 profissionais da Capes se 
demitem; veja repercussão 
"Gostaríamos de poder trabalhar com previsibilidade e respeito aos melhores 
padrões acadêmicos", diz nota dos acadêmicos 

Publicado BRASIL DE FATO. -https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/em-nova-
renuncia-em-massa-na-educacao-52-profissionais-do-capes-se-demitem-veja-
repercussao 

  

Custo médio de cada preso no país gira em torno de 

R$ 1.800 por mês, revela estudo 

Relatório do CNJ obtido com exclusividade pelo g1 e pela GloboNews mostra que a diferença 
de custo per capita entre os estados, porém, chega a 340%. Autores mostram a necessidade 
de uma metodologia mais precisa para calcular os gastos e propõem um índice para melhor 
mensurar a efetividade/qualidade da política prisional. Por Thiago Reis e Léo 

Arcoverde, g1 e GloboNews 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/11/30/custo-medio-de-cada-
preso-no-pais-gira-em-torno-de-r-1800-por-mes-revela-estudo.ghtml 

 

Gasto nas penitenciárias federais é bem maior e ultrapassa R$ 35 mil 

São 5 unidades de segurança máxima onde estão chefes do crime organizado. 

Resultado do Enem sai em 11 de fevereiro, diz presidente do Inep - Gabarito oficial 

deve ser divulgado até quarta; abstenção no 2º dia foi de 30%. 

  

Cientistas políticos acreditam que Ciro Gomes vai retirar 

candidatura: "Já está fazendo isso” 

Analistas afirmam que entrada de Moro na disputa destruiu 

possibilidades do candidato do PDT chegar a Brasília 

Publicado BRASIL DE FATO 

  

                          ARTIGO DO DIA 

  

  

Caindo a máscara da face IN BOLETIM AEPET 

Pedro Pinho 
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http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7132-caindo-a-mascara-da-face


Se adotarmos o Consenso de Washington como a certidão de nascimento, neste 
último novembro completaram-se 32 anos do Poder Financeiro 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7132-caindo-a-mascara-
da-face 

  

Petrobrás desvia US$ 50 bilhões do povo brasileiro para seus 

acionistas, e ninguém reclama ? 

 Cláudio da Costa Oliveira-  -http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-
geral/item/7129-petrobras-desvia-us-50-bilhoes-do-povo-brasileiro-para-seus-

acionistas-e-ninguem-reclama     

 A impressão é que vai tudo muito bem no Brasil. Não temos desemprego, não 
existe fome , a renda é muito bem distribuída. Educação, saúde, segurança, 
uma maravilha. 

É o que podemos entender quando vemos uma estatal como a Petrobrás, mudar 

seus planos, passado apenas um ano, dobrando a previsão de distribuição de 

dividendos em seu planejamento quinquenal, de US$ 35 bilhões para US$ 70 

bilhões, sem qualquer comentário da imprensa, de parlamentares ou de 

organizações que defendem a economia popular. 

A seguir o quadro de Usos e Fontes do Plano Estratégico 2021/2025 elaborado 

no final de 2020 : 

    Usos e Fontes 2021/2025 

 

Fonte : Plano Petrobrás 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7132-caindo-a-mascara-da-face
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7132-caindo-a-mascara-da-face
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7129-petrobras-desvia-us-50-bilhoes-do-povo-brasileiro-para-seus-acionistas-e-ninguem-reclama
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7129-petrobras-desvia-us-50-bilhoes-do-povo-brasileiro-para-seus-acionistas-e-ninguem-reclama
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7129-petrobras-desvia-us-50-bilhoes-do-povo-brasileiro-para-seus-acionistas-e-ninguem-reclama


Vejam que a empresa previa uma Geração Operacional de Caixa no valor de 

US$ 125 bilhões para o período 2021/2025 e o pagamento de US$ 35 bilhões 

em dividendos. 

A seguir o quadro de Usos e Fontes do Plano Estratégico 2022/2026 elaborado 

agora em 2021 

Usos e Fontes 2022/2026 

 

Fonte : Plano Petrobrás 

Vejam que agora o empresa prevê Geração Operacional de Caixa de US$ 160 

bilhoes (US$ 35 bilhões superior ao plano anterior). Este aumento foi causado 

pelas premissas utilizadas na projeção do preço do petróleo e do cambio, como 

vemos no grágico a seguir : 

  



 

Fonte : Plano Petrobrás 

Nota-se também que o incremento na Geração Operacional de Caixa, entre um 

plano e outro, foi totalmente utilizado para aumentar o pagamento de dividendos, 

que subiram de US$ 35 para US$ 70 bilhões. 

CESSÃO ONEROSA 

Em 2010, com o objetivo de capitalizar a Petrobrás para os investimentos no pré-

sal, foi feita a chamada “cessão onerosa”, quando o governo brasileiro transferiu 

para a companhia 5 bilhões de barris da área do pré-sal. 

Neste mesmo processo e com o mesmo objetivo, foi dada isenção da 

Participação Especial (governamental) para a companhia na exploração dos 

campos do pré-sal. Na época acreditava-se que os poços do pre-sal produziriam 

entre 10 a 15 mil barris dia. Hoje estes poços estão produzindo mais de 50 mil 

barris dia. 

Atualmente ao invés de utilizar estes recursos para aumentar os investimentos 

no pré-sal, a Petrobrás desvia para seus acionistas 

Hoje a empresa investe menos do que investia em 2005, antes da descoberta do 

pre-sal. Isto é feito para sobrar mais recursos (o chamado “caixa livre”) para 

pagar dividendos. 



Dentro do Plano Estratégico 2022/2026, estimamos que, somente para o campo 

de Búzios, a renúncia fiscal represente mais de US$ 50 bilhões. É um absurdo 

que tem de ser corrigido imediatamente. 

CPI NA PETROBRÁS   

Diante deste e de outros fatos, fica clara a necessidade da instauração de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI na Petrobrás, conforme solicitado em 

manifesto por impoçtantes entidades como Aepet, ABI, Clube de Engenharia, 

Conselho Federal de Economia – Confecon e Federação Brasileira de Geólogos-

FEBRAGEO  F https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/6927-

manifesto-da-aepet-e-entidades-exige-fim-do-ppi-com-cpi-na-petrobras   

Cláudio da Costa Oliveira 

Vice-diretor cultural da Aepet 

•         Epílogo da história de uma nação que um dia sonhou que poderia ser 

soberana: Brasil 

•         Epílogo da história de uma nação que um dia sonhou que poderia ser 

soberana : Brasil 

•         Petrobrás tem de reduzir sua margem de lucro para 100% 

•         Programa Faixa Livre 20-10-2021. Tudo para aproximar você da 

realidade do mundo 

•         Oliveira: "Desabastecimento do mercado será culpa da Petrobrás" 

  

                                   NESTE DIA 

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes 

Dia do Evangélico: entenda como surgiu o feriado de 

30 de novembro 

Esta terça-feira (30), é feriado no DF, em Alagoas e outras cidades do Brasil. Data que celebra 

religião virou lei em 2010. 
 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/11/30/dia-do-evangelico-entenda-

como-surgiu-o-feriado-de-30-de-novembro.ghtml 

De acordo com a Constituição Federal, estados e municípios brasileiros podem, por 
meio de leis locais, criar feriados destinados a celebrar tradições religiosas. 
No Distrito Federal, em Alagoas e em algumas cidades do país, esta terça-feira (30) é 

feriado dedicado ao Dia do Evangélico. 
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https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/11/30/dia-do-evangelico-entenda-como-surgiu-o-feriado-de-30-de-novembro.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/11/30/dia-do-evangelico-entenda-como-surgiu-o-feriado-de-30-de-novembro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/09/22/constituicao-30-anos-leia-a-integra-do-texto-constitucional-atualizada-ate-este-sabado-22.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/11/29/dia-do-evangelico-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-no-df-no-feriado-desta-terca-feira-30.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/11/26/feriado-do-dia-do-evangelico-veja-o-que-abre-e-o-que-fecha-em-alagoas.ghtml


A escolha da data 
Não há informações sobre o motivo do dia 30 de novembro ser escolhido como o Dia 

do Evangélico no Brasil. Após ser aprovada pela Câmara dos Deputados, a lei 

12.328, que cria o Dia Nacional do Evangélico, foi sancionada em setembro 

de 2010. 

O então presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva (PT), 

sancionou a lei, mas não instituiu feriado ou ponto facultativo. Em 

algumas regiões do país, a celebração ocorre em outras datas: 

•         No estado de Rondônia, o Dia do Evangélico é comemorado em 18 de junho, 

de acordo com a Lei Estadual nº 1.026/2001. 

•         Em Cuiabá (MT), a celebração é em 31 de agosto e a data é ponto facultativo. 

A homenagem 
A data é uma homenagem às pessoas que seguem as religiões evangélicas. De 
acordo com o Censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), entre os 86,8% brasileiros que se declararam cristãos, 22,2% 
disseram ser evangélicos. 

Já uma pesquisa Datafolha, publicada em 2020, mostrou que os evangélicos somavam 
31% dos brasileiros que dizem ter religião. Conforme a pesquisa, as mulheres 
representavam 58% dos seguidores. 

  

       AS  4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo 

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando 

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

ao mapa da fome 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS - 

4.1.Eleições 2022 

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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12328.htm
https://g1.globo.com/politica/politico/lula/
https://g1.globo.com/ro/rondonia/
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/cidade/cuiaba/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/13/50percent-dos-brasileiros-sao-catolicos-31percent-evangelicos-e-10percent-nao-tem-religiao-diz-datafolha.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/13/50percent-dos-brasileiros-sao-catolicos-31percent-evangelicos-e-10percent-nao-tem-religiao-diz-datafolha.ghtml


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 

  

PORTO ALEGRE   

Rio Grande do Sul 

Reitor da Unisinos recusa condecoração do Itamaraty 

Padre Marcelo Fernandes de Aquino justificou decisão pela 'incapacidade do 

Governo Federal de dar rumo correto para as políticas públicas'. 

  

7 capitais cancelam festas de Ano Novo por causa da Covid 

Mas Bahia aumenta para 5 mil o limite de pessoas em eventos 

                                                        JORNAL MATINAL 

  

Mesmo com a vacinação adiantada e depois de alguns discursos 

do prefeito defendendo o fim da obrigatoriedade do uso de 

máscaras, Porto Alegre voltará a adotar medidas de 

monitoramento para tentar precisar a chegada da variante 

ômicron, que possivelmente é mais transmissível. O cenário de 

cuidados antes que a nova cepa apareça por aqui é tema do nosso 

texto de abertura de hoje na news.  

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/11/29/reitor-da-unisinos-recusa-condecoracao-do-itamaraty.ghtml
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/11/29/reveillon-2022-cidades-que-cancelaram-festas-eventos-ou-shows.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/11/30/governo-aumenta-para-5-mil-o-limite-de-pessoas-em-eventos-na-ba-acesso-do-publico-deve-ser-mediante-vacinacao.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/11/29/reitor-da-unisinos-recusa-condecoracao-do-itamaraty.ghtml


 

Para além da pandemia, ainda há notícias sobre (mais) planos 

para o Centro e a orla, as expectativas do comércio com as novas 

funcionalidades do Pix e projeção para a eleição 2022 no RS no 

dia seguinte à derrota de Leite nas prévias do PSDB.  

Previsão do tempo: O sol aparece entre nuvens hoje em Porto 

Alegre. A temperatura varia entre 19°C e 28°C. 

  

  

  

ENCERRAMENTO 

VAMOS FICANDO POR AQUI COM O “BOM DIA, DEMOCRACIA! 
“ EU SOU PAULO TIMM./ ESPERO VOCÊS AMANHÃ NESTE MESMO HORÁRIO./ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX 

 

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

 
 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/321680519784031 

DDia 29 de novembro azul, segunda feira, mês de atenção à saúde do homem. 

Cuidado com o câncer de próstata. Ele mata. Procure um médico. Ainda é tempo 

* 

Brasileiro vindo da África testa positivo para variante OMICRON mas tudo indica que 

sintomas são leves e podem ser inibidos pelas vacinas 

* 

ORÇAMENTO SECRETO: UM ESCÂNDALO 

Há tempos condeno a adoção de EMENDAS PARLAMENTARES como um instituto que 

dá aos parlamentares o direito de indicar verbas para certas obras de seu interesse. 

Isso recorta, em primeiro lugar, o próprio ORÇAMENTO, que é a peça financeira do 

suposto PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, determinado pela Constituição. 

Aliás, o último do qual se fala com orgulho é o II PND do Governo Geisel, ainda no 

regime militar. Virou, na redemocratização, LETRA MORTA. Com as EMENDAS 

https://matinaljornalismo.us20.list-manage.com/track/click?u=af4358e932f70fcc70c8b7855&id=5f631698b5&e=9c20e6aa50
https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/321680519784031


PARLAMENTARES virou uma colcha de retalhos com puxadinhos pra cada lado. Não 

existe mais estratégia de governo e respectivos planos. Tudo conversa fiada.  Em 

segundo lugar, a EMENDA PARLAMENTAR cria para o respectivo deputado uma 

vantagem sobre seus concorrentes da própria sigla partidária, conduzindo à 

eternização dos detentores de mandato. É antidemocrático.  É perfeitamente lícito 

que um parlamentar gestione junto ao Poder Executivo, no exercício das funções 

constitucionais do Congresso – representar, legislar e fiscalizar - responsável pela 

elaboração dos Planos Setoriais que conformam o Plano de Desenvolvimento, por 

obras do interesse de sua comunidade mas não que detenha o poder imperativo de 

"fazer obras" como, afinal, são divulgadas as ações de suas Emendas. Finalmente, 

isso tudo começou há pouco tempo, com EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS, 

depois criaram as EMENDAS DE BANCADA e agora, nos 2 últimos anos, inventaram 

as EMENDAS DE RELATOR, com as quais se estabelece um MERCADO de TOMA LÁ , 

DÁ CÁ com os amigos do Rei. Um horror. Em tempo ROSA WEBER suspendeu a farta 

distribuição destas benesses mas, ainda assim, os ilustres parlamentares tentam 

esconder o que já foi distribuído, o "pratasmente" ,denunciado pelo ESP e 

aparentemente objeto de investigação, e regulamentar os futuros "favores". TUDO 

COM DINHEIRO PÚBLICO sujeito aos princípios da Administração Pública, começando 

pela TRANSPARÊNCIA. Um horror. Essa brincadeira era pra chegar, no ano que vem, 

perto de R$ 30 bilhões. Vai ficar num valor pouco abaixo disso. Daí descobrem que 

não HÁ dinheiro para o BOLSA BRASIL e resolvem dar o calote nos PRECATÓRIOS. E 

fica do Doutor Pachecão, advogado e metido a Pai da Constituição, justificando tudo 

isso e tentando uma conversinha de pé de ouvido com ROSA WEBER para que ela 

compreenda a "complexidade" da situação. Calhorda! Pior: Não vejo a OPOSIÇÃO 

com um firme posicionamento sobre a matéria, certamente porque tenham sido 

beneficiados com alguma migalha...PRECATÓRIO é um título de crédito nominal , 

resultado de décadas de tramitação judicial, de teor absolutamente igual a um 

TITULO DO TESOURO. Calote num, é risco de  calote noutro, fruto de um governo 

podre. E um governo podre apodrece todas as instituições públicas e eleva o Risco 

Brasil. O Congresso está apodrecendo a olhos vistos. Nem sou eu quem o diz. Ouço 

isso num programa vespertino, com crianças na sala,  da GNEWS, da boca da Maria 

Beltrão e Otávio Guedes. Até quando? 

* 

                             

Convenhamos... Se o Congresso Nacional não sabe dizer qual parlamentar foi causa 

da remessa de dinheiro público para determinado projeto, é muito provável também 

não saiba dizer pq aquele determinado projeto é mais importante que outros tantos 

projetos que ficaram sem recursos e/ou que receberam menos recursos do que 

deveriam receber. Isto é bagunça. 

Políticos que gastam BILHÕES DE REAIS em dinheiro público, sem considerar 

prioridades, sem provar economicidade e sem provar resultados - podem mesmo 

portar-se como defensores de eficiência e de competência? Cadê a coerência? 

https://g1.globo.com/.../orcamento-secreto-congresso... 

  

Como fazemos diariamente, 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/11/25/orcamento-secreto-congresso-publicara-ato-para-dar-transparencia-e-publicidade-a-emendas-de-relator.ghtml?fbclid=IwAR3sFFMNn0yCscJpYAe-ayP4IyK0tWggyxn_afgl9iCJMTnyanVGWsblAV8


estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO FERRABRAZ, PORTAL 

LITORAL NORTE e JORNAL COLETIVO 

  

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

CRESOL 

          Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa 

da informação transparente/ 

  

  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em 

meu FB e conto neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO. 

  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

PF incendeia balsas para dispersar garimpeiros 

ESP 

Falta de prévias trava perícias do INSS em ações judiciais 

FOLHA 

5 pastas associam mais ações á falsa queda do desmate – Ministérios defendem 

regularização de garimpos 

PODCASTS 

O ASSUNTO  G1 Dia 29 novembro: sociedade reage contra pobreza 

menstrual e veto de Bolsonaro- articulada a derrubada do veto de 

Bolsonaro na próxima sessão de análise de vetos, no início de dezembro. 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/29/o-assunto-588-

pobreza-menstrual-sociedade-reage.ghtml 

  

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 29 NOVEMBRO 
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-que-ja-se-sabe-sobre-a-

variante-omicron-ouca-podcast.shtml 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/29/o-assunto-588-pobreza-menstrual-sociedade-reage.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,e2dd3b30-23c6-42c6-9598-998063d65211
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/29/o-assunto-588-pobreza-menstrual-sociedade-reage.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,e2dd3b30-23c6-42c6-9598-998063d65211
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/29/o-assunto-588-pobreza-menstrual-sociedade-reage.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/29/o-assunto-588-pobreza-menstrual-sociedade-reage.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-que-ja-se-sabe-sobre-a-variante-omicron-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-que-ja-se-sabe-sobre-a-variante-omicron-ouca-podcast.shtml


O que já se sabe sobre a variante ômicron 

Nova cepa tem mutações preocupantes na proteína S e fez países fecharem 

fronteiras em poucas horas 

  

TV 

247 - https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-

247/id1420237128 
Giro das 11 - Covid: sem Réveillon e Carnaval? + Bolsa brasileira: pior do mundo 

(25.11.21) 

Giro das 11 - Covid: sem Réveillon e Carnaval? + Bolsa brasileira: pior do 

mundo (25.11.21)Mauro Lopes e Laís Gouveia apresentam as notícias da 

manhã no Giro das 11 desta quinta-feira. Participam do Giro Maria 

Marighella, Renato Freitas, Luna Zarattini, Mario Vitor Santos e Jeferson 

Miola. 

Bom dia 247 (25.11.21): Moro não fura polarização entre Lula e Bolsonaro 

Bom dia 247 (25.11.21): Moro não fura polarização entre Lula e Bolsonaro 

  

OPINIÕES 

Gilvan Cavalcanti FB ctg10p80ua9ihnu o1mhdt  · DIA 28 NOVEMBRO 

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 28/11/2021 

Merval Pereira - Espaço para a terceira via 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-pereira-espaco... 

Bernardo Mello Franco - Bolsonaro prepara fuga em 2022 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bernardo-mello-franco... 

Elio Gaspari - Os saltos altos do PT 

https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128
https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128
https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-covid-sem-r%C3%A9veillon-e-carnaval-bolsa-brasileira/id1420237128?i=1000543070318
https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-covid-sem-r%C3%A9veillon-e-carnaval-bolsa-brasileira/id1420237128?i=1000543070318
https://podcasts.apple.com/br/podcast/bom-dia-247-25-11-21-moro-n%C3%A3o-fura-polariza%C3%A7%C3%A3o-entre/id1420237128?i=1000543057505
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18?__cft__%5b0%5d=AZWnNkJfZneRpVIh_hf9ntWcZesjG-sW9wwo_es-T41_i_jf2M5VXag21aPaQJRj1hnVi1qOip6cgFD4q80ABFpVOeLMkEKnMEfvAzprmAFsR9_8rkoMy3x7vgI8t6zly7Y&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18
http://gilvanmelo.blogspot.com.br/?fbclid=IwAR1GvRkAR1ekkD2gbGw-7Bsnku1BbGYN-iI0tTYZi9Yfa1o72g744BjYDfc
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/merval-pereira-espaco-para-terceira-via.html?fbclid=IwAR3Frpb0HCxTB8Wfoed59tQ-2eHsAtvAv9H9pyA-mOkK29qSPSjGwXAnlkI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fbernardo-mello-franco-bolsonaro-prepara.html%3Ffbclid%3DIwAR1gALizSy0AF0pOVMnzyj8NakJxQ7VjX8ZIAr64Nre3yaNgFcnDtGXvofU&h=AT2VQ0FTc1h385bKZQVe0QIWCwh-rQQaD8nNYmr9-Bd4y6utzOiPdnpHyDtyQH9rI-ooGU7nvU6M2BiOII0jc5nU2UIn40Vo5_MEcCdrzCLYpkJC45EfSACc9Vz9aKbUrYup&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16wuvl-XspGK_jswntoC18YSLZkKtUwdojblMbNvxbEzSp-60YAj8s4PviFMywBIWby6adRxJJbDjw5fQynr6xeUeJ033-xv-5xXma8uiGJpyCzbOtuSKR8-oEYeJBK_Z_8E72b8TyoscWTe1ZW5A5_Q


https://gilvanmelo.blogspot.com/.../elio-gaspari-os... 

Luiz Carlos Azedo - Bolsonaro, o cisne negro na política brasileira 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

Doria vence prévias, prega união no PSDB e pede ajuda a outros partidos 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../doria-vence-previas... 

Eliane Cantanhêde – Todo mundo blefando 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../eliane-cantanhede... 

Bruno Boghossian – ‘Uma bomba prestes a explodir' 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-boghossian-uma... 

Janio de Freitas -Mais tumulto na bagunça geral 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../janio-de-freitas-mais... 

Vinicius Torres Freire - Como evitar a desgraça da ômicron 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-torres... 

Míriam Leitão - A nova variante e o presidente invariável 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao-nova... 

José Roberto Mendonça de Barros - Estagnação, inflação e desorganização 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../jose-roberto-mendonca... 

Rolf Kuntz - Combate à pobreza e plano de governo 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../rolf-kuntz-combate... 

Arminio Fraga - Hora de apostar no eleitorado 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../arminio-fraga-hora-de... 

O que a mídia pensa - Editoriais 

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

A TERRA  É  REDONDA 

  

 

 

 

  

Antonio Labriola – o comunismo como arte 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Felio-gaspari-os-saltos-altos-do-pt.html%3Ffbclid%3DIwAR2YiUwifNGVnK633dPFvYCjAZLSO9OmUZa8BTwP7mtKFRhGoGt1ZSwLNQA&h=AT0gVW7QFVLAkDyrOC7foV5ZaJSAxgW4KU8VDk4WsTy-gTLGhmUoVOL5pU_MbxAQIbQub2_lfH3oqtg_hfVxrnw_sJvSKwvxIfVlsNpMACd7XEpQdvAyLXiTj6N-WiXbg_0q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16wuvl-XspGK_jswntoC18YSLZkKtUwdojblMbNvxbEzSp-60YAj8s4PviFMywBIWby6adRxJJbDjw5fQynr6xeUeJ033-xv-5xXma8uiGJpyCzbOtuSKR8-oEYeJBK_Z_8E72b8TyoscWTe1ZW5A5_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fluiz-carlos-azedo-bolsonaro-o-cisne.html%3Ffbclid%3DIwAR0esbSxPb6kFvBMiGb9nZqlDv_Ca2PKBIsjjkkRV4wqqPrS3JEybh_s-Z4&h=AT3JUZ20OhTpkGGL-wiUISkKin044SyqGQe8wqtuKfJZHd-Z8Jq9T-FA1vStklPGIvy0aPtvQjGRHeyoRwEpD7q9ASUpVLkPw5Go68gadwA2JptezuX14Qn0pMmdXf-o8_9I&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT16wuvl-XspGK_jswntoC18YSLZkKtUwdojblMbNvxbEzSp-60YAj8s4PviFMywBIWby6adRxJJbDjw5fQynr6xeUeJ033-xv-5xXma8uiGJpyCzbOtuSKR8-oEYeJBK_Z_8E72b8TyoscWTe1ZW5A5_Q
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/doria-vence-previas-prega-uniao-no-psdb.html?fbclid=IwAR3qN8lUVSbqbM2o-LQCR3Ozm0spWUpKNBJfuwA2iXhAfugqH4_DjAp8kSk
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/eliane-cantanhede-todo-mundo-blefando.html?fbclid=IwAR30c7NYMI1vyUjY0K2gH3VnS16PnUGKkF6BOognaVXdDL7mgCHn5eqxtl4
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/bruno-boghossian-uma-bomba-prestes.html?fbclid=IwAR1zFjE64QtZLgfqZVyIzkjQNcHz626BqKE2CTGrb2eFXAzv8yCJr6xCge8
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/janio-de-freitas-mais-tumulto-na.html?fbclid=IwAR2KAEWhZReStVZlf3eErUnIqy8103WPsd-BwrV2Mq3oYtQfdm9aeFZfO-4
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Por PAULO BUTTI DE LIMA: Considerações sobre a obra do marxista italiano 

[...] 

 

  

  

 

Calabar, o elogio da traição 

  

  

Por LUIZ ROBERTO ALVES: Comentário sobre a peça teatral de Ruy Guerra 

e Chico Buarque [...] 

 

  

  

 

  

  

 

A marcha insensata para a barbárie  

  

  

Por PLÍNIO DE ARRUDA SAMPAIO JR.: O Congresso está legitimando a 

camisa de força da austeridade fiscal e oferecendo um lastro institucional 

para a continuidade do modelo neoliberal [...] 
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Tirano Banderas 

  

  

Por WALNICE NOGUEIRA GALVÃO: Comentário sobre o livro, de 1926, de 

Ramón Maria Del Valle-Inclán [...] 

 

  

  

 

O direito dos índios 

  

  

Por MARCUS GIRALDES & MARCUS V. A. B. DE MATOS: Comentário crítico 

sobre o parecer do jurista Lenio Streck [...] 

 

 

 

  

 

 

  

  

BOLETIM AEPET 

  

  

  

Assista as palestras do seminário "AEPET: há 60 anos trabalhando 

para o Brasil soberano e desenvolvido" 

  

Entenda os desafios históricos da Petrobrás e dos países para 

superação do subdesenvolvimento 

Leia Mais 
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"Hoje a Petrobrás serve ao mercado financeiro, que não ouve o 

choro de uma criança com fome", afirma coordenador da FUP na 

Câmara 

  

William Nozaki, Ineep: "Brasil é o nono maior produtor de petróleo do 

mundo. É preciso que se comporte como tal." 

Leia Mais 

  

Serviço da dívida já fica com mais da metade do Orçamento da 

União 

  
Governo Bolsonaro inverte relação dos gastos públicos 

Leia Mais 

 

  

  

  

Petrobrás, estatais e o desenvolvimento in BOLETIM AEPET 

Gustavo Galvão- 

 Quem produz o desenvolvimento é o gasto do Estado. Estatais são 

fundamentais para superar a vulnerabilidade tecnológica. Petrobrás é uma 

empresa de tecnologia- http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-

geral/item/7125-petrobras-estatais-e-o-desenvolvimento 

  

No Vietnã, o "agente laranja" continua a matar 

Francis Gendreau 

 A guerra química americana 
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RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

RESUMÃO G10 Começa a valer hoje a restrição de entrada de viajantes de 

seis países africanos em decorrência da variante ômicron. Começa hoje o 

prazo para pedirem a reaplicação do Enem os candidatos que falta.ram 

por causa da Covid ou outra doença contagiosa; o prazo termina dia 3 de 

dezembro. O Congresso vota o projeto que torna mais transparentes as 

emendas de relator. E a Fifa define a data e o chaveamento do Mundial de 

Clubes, e o Palmeiras será o representante brasileiro 

  

  

  

Sem sede no Brasil, redes sociais de extrema direita 

escapam da Justiça eleitoral 
Gabriela Coelho 

A advogada Andrea Costa afirmou a O Antagonista que mesmo a lei estabelecendo 

responsabilização de provedores, ainda há dificuldade em de fato puni-los 

              

Doria ganha prévias do PSDB: saiba quais partidos já confirmaram pré-

candidaturas à Presidência 
Novo, MDB, Cidadania, PDT, Podemos e Brasil 35 estão na disputa; Lula, Bolsonaro e 

Pacheco não fizeram anúncios oficiais 

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 14:38 

A cena brasileira – XXIX 
https://aterraeredonda.com.br/a-cena-brasileira-

xxix/?utm_term=2021-11-

28&doing_wp_cron=1638139111.1188519001007080078125 

                                                             Por BENÍCIO VIERO SCHMIDT* 

Comentário sobre acontecimentos recentes 

O STF, a partir da liminar da ministra Rosa Weber, depois confirmada pelo plenário 

(8 x 2), exigiu do Congresso a plena publicidade dos responsáveis pela “emendas do 

relator, emendas individuais e de bancadas. 

Os dirigentes do Congresso, Athila Lira e Rodrigo Pacheco, negam-se ao atendimento 

pleno da decisão do Judiciário, alegando razões de ordem operacional. Uma 

tremenda manobra, acobertando interesses suspeitos em designação de municípios, 
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ordens para obras e compra de maquinário superfaturado. Em alguns casos, já 

esclarecidos pela imprensa, ficam evidentes as operações particularistas beneficiando 

interesses eleitorais de familiares dos próprios congressistas, como é exemplificado 

pelas emendas favorecendo o clã de Lira em Alagoas, presidente da Câmara de 

Deputados. 

Apesar do desgaste, a Câmara de Deputados vota em comissão o abandono de teto 

de 75 para 70 anos dos juízes das cortes superiores; obviamente em retaliação ao 

STF, beneficiando ao Presidente da República, que nomearia mais dois ministros ao 

STF e outros 23 de tribunais superiores, até dezembro de 2022. Resta saber se a 

ameaça terá trânsito ao plenário da Câmara e posterior envio ao Senado.  Mas, 

trata-se, inequivocamente, de uma ameaça à estabilidade dos tribunais superiores, 

incluindo o TCU (Tribunal de Contas da União), órgão vinculado ao Senado Federal. 

Isso indica que o governo e sua máquina administrativa estão buscando o exercício 

de um casuísmo que permitirá um maior controle dos órgãos judiciários. O exemplo 

de Donald Trump, nomeando novos ministros e juízes federais de índole 

ultraconservadora nos Estados Unidos, durante sua gestão, frutifica no Brasil. 

Ainda que haja desgaste, frente aos critérios de moralidade e publicidade na gestão 

pública, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, participa de efemérides que o 

lançam como candidato à presidência da república, sob a égide  de um extremo 

moralismo e uma verborrágica defesa da convivência democrática, “em um país 

dilacerado pelo órdio”! 

O Auxílio Brasil, em substituição e em acréscimo ao Bolsa Família, foi aprovado pela 

Câmara Federal (344 x 0), com possibilidades de aumento substantivo nos gastos de 

outra natureza, abrigados pelo teto fiscal em rompimento. Prevê-se um descontrole 

das finanças, com verdadeiro calote na maior parte dos precatórios e acumulação 

das dívidas oficiais até 2033. O ano de 2022 será contemplado por operações 

semelhantes de mudanças nas rubricas dos gastos sociais, tendo em vista as 

eleições. Um quadro dramático, que trará efeitos permanentes sobre as finanças 

públicas, daqui para o futuro. 

As pesquisas de opinião sobre as eleições presidenciais continuam na direção já 

constatada há meses: Lula e Bolsonaro lideram a liça, agora com o surgimento 

repentino de Sergio Moro (Podemos) como terceiro colocado. Manifestações e 

filiações ao  partido de Álvaro Dias, inclusive de quadros militares com destaque na 

taverna, indicam possibilidades de crescimento desta candidatura. Moro tem se 

pronunciado, com apoio nas ideias conservadores e recessionistas de Afonso Celso 

Pastore (ex-Banco Central), com reparos à política econômica e fiscal atual; contudo, 

sem apresentar reais alternativas. Tudo parece sinalizar para que Moro seja uma 

versão de Bolsonaro mais “civilizada”. Nada mais. 

As demais agremiações partidárias continuam a testar o mercado de opiniões; como 

faz o DEM (futuro União Brasil) com o lançamento do ex-ministro Luiz Mandetta e 

também o MDB com o nome de Simone Tebet. São lançamentos com intenções de 

composição com forças políticas de maior vigor. 

O caso fora da curva é a presença de Geraldo Alckmim – saindo do PSDB e indo para 

o PSD ou PSB – como primo inter pares, aberto a toda e qualquer composição 

eleitoral Ele é a própria indicação da debilidade ideológica e política do sistema 

partidário nacional. 



Enquanto isto, aguardamos a votação da prévia tucana que, depois do fiasco da 

primeira tentativa com as urnas eletrônicas, deve dar a vitória a João Doria, apoiado 

por Arthur Virgílio. O PSDB sai enfraquecido da refrega e provavelmente alimentará 

muitas deserções daqui até 2022. 

A vida política nacional espera, com ansiedade, o pronunciamento mais efetivo das 

forças partidárias frente às questões mais dramáticas da realidade, como a inflação e 

o desemprego. Neste sentido, a viagem consagradora de Lula ao exterior teve o dom 

de despertar na opinião pública, novamente, a aspiração à reintegração do Brasil na 

esfera decisória mundial. Mas, ainda é pouco diante da decadência do sistema 

democrático e popular entre nós. 

*Benicio Viero Schmidt é professor aposentado de sociologia na UnB e consultor da 

Empower Consult. Autor, entre outros livros, de O Estado e a política urbana no 

Brasil (LP&M). 

Internacionais 

As eleições presidenciais no Chile 
27/11/2021 - Por ARIEL DORFMAN* = https://aterraeredonda.com.br/as-

eleicoes-presidenciais-no-chile/?utm_term=2021-11-

28&doing_wp_cron=1638137838.0732738971710205078125 

  

Gabriel Boric representa um Chile que procura se libertar do passado e conquistar 

justiça para o futuro 

Completa agora meio século daquele novembro de 1971, quando foi publicado no 

Chile Para leer al Pato Donald, um livro que escrevi com o sociólogo belga Armand 

Mattelart. Nunca previmos que nosso ensaio, traduzido em dezenas de idiomas, se 

tornaria um dos livros mais vendidos internacionalmente, sendo abraçado por 

escritores eminentes como Umberto Eco e John Berger. Ao contrário, tinha nascido 

com um fim prático: participar da experiência chilena de construção do socialismo, 

utilizando, pela primeira vez na história, métodos eleitorais e pacíficos. 

Isto significava que o governo de Salvador Allende, que alcançara a presidência em 

setembro de 1970, teria que ganhar a batalha pela consciência dos eleitores numa 

situação de considerável desigualdade, já que a maioria dos meios de comunicação 

se encontrava nas mãos dos inimigos da revolução. 

Nesta luta para definir a identidade do Chile, contávamos com a editora mais 

importante do país. Rebatizada como Quimantú (sol do saber, em mapuche), 

publicou milhões de livros a preços irrisórios, além de revistas de todo tipo, incluindo 

quadrinhos infantis e adultos, que deveriam competir num mercado saturado de 

produtos estrangeiros. Entender como estes quadrinhos funcionavam para criarem-

se alternativas de competição parecia uma tarefa urgente, e Armand e eu 

propusemo-nos a analisar os quadrinhos mais populares no Chile – e no mundo – 

produzidos pela enorme corporação fundada por Walt Disney. 

Se escolhêssemos um personagem emblemático – o Pato Donald – e revelássemos 

as mensagens secretas escondidas atrás de sua fachada inocente e supostamente 

apolítica, seria uma forma de desnudar a ideologia dominante no Chile, as formas 
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imperiais invisíveis em que se concebiam o trabalho, o sexo, a família, o sucesso, a 

relação entre países pobres e prósperos. 

Para leer al Pato Donald – escrito em 10 dias febris – causou furor e fúria quando foi 

publicado, com uma enorme segunda impressão, e uma terceira que não pôde ser 

distribuída devido ao golpe militar de 1973. Essa última edição foi lançada na baía de 

Valparaíso. Também queimaram nosso palmípede. Quarenta anos depois dos 

nazistas terem incinerado tantos volumes “degenerados”, as fogueiras repetiram-se. 

Dias após o golpe, numa casa onde estava escondido, vi na televisão um grupo de 

soldados atirar centenas de livros sobre as chamas, dentre os quais encontrava-se o 

nosso. Dois anos mais tarde, a pedido da Disney, a alfândega estadunidense 

apreenderia milhares de exemplares da edição em inglês, acusando-nos de 

reproduzir material visual sem a permissão dos proprietários. 

Que vigência tem esse livro juvenil, elaborado apressadamente no meio de uma 

revolução que tinha suas horas contadas? 

Embora nosso panfleto sofra das limitações próprias da época em que nasceu, creio 

que tem algo a oferecer num momento em que imensos movimentos sociais 

questionam o modelo neoliberal que tem gerado tanta desigualdade e injustiça. Face 

à nova necessidade de refundar a sociedade, o que hoje mais aprecio de Para leer al 

Pato Donald é seu descaramento, seu sentido de humor, a energia rebelde que um 

povo em marcha nos trazia, qualidades que se observam agora mesmo no Chile, 

onde, coincidindo estranhamente com o cinquentenário do nosso livro, ocorreu o 

primeiro turno das eleições presidenciais. 

Um dos candidatos que avançou para o segundo turno das eleições no Chile é o 

pinochetista José Antonio Kast, admirador de Donald Trump e de Jair Bolsonaro, que 

personifica as ideias tradicionais sobre trabalho, família, conservadorismo, sexo, 

competição aberta e medo de mudança que criticávamos em nosso livro. Não sei se 

Kast, que tinha sete anos no momento do golpe de 1973, viu na televisão a queima 

do pato indefeso. É provável que seu pai, um oficial nazista que procurou refúgio no 

Chile após a queda do Terceiro Reich, tenha celebrado estas piras inquisitoriais que o 

lembraram dos bons tempos de Hitler. O certo é que Kast não teria gostado do nosso 

livro. 

Por outro lado, concorre Gabriel Boric que representa um Chile que procura se 

libertar do passado e conquistar justiça para o futuro, encarnando as forças que, 

com seus protestos – de fato, descarados e insolentes –, criaram as condições para 

que uma nova Constituição plenamente democrática seja escrita, uma tentativa 

ousada de ler o Chile com olhos insurrectos. Boric e seus apoiadores atrevem-se a 

pensar, sentir e gozar a realidade de uma forma alegre e rebelde que me faz lembrar 

o espírito que animava os allendistas de meio século atrás. E noto, com satisfação, 

que Boric – nascido 15 anos depois de nosso livro ter sido suprimido com tanta 

violência – chegou a lê-lo em sua adolescência, quando era um dos líderes 

estudantis que se levantaram contra as desigualdades do período pós-ditadura. 

Parafraseando Pierre Corneille em Le Menteur, talvez seja possível afirmar em breve 

que Para leer al Donald, queimado, afogado, apreendido, mil vezes dado como 

morto, goza de boa saúde. 

*Ariel Dorfman é escritor, professor de literatura da Universidade de Duke (EUA). 

Autor, entre outros livros de O longo adeus a Pinochet (Companhia das Letras). 



Tradução: Fernando Lima das Neves. 

Nota sobre o cenário político em Portugal in A TERRA É REDONDA 

  

  

Por CARLOS CÉSAR: Uma carta do presidente do Partido Socialista 

português ao ex-ministro Tarso Genro [...] 

 

  

  

 

A suposta recuperação global in A TERRA É REDONDA 

  

  

Por MICHAEL ROBERTS: O crescimento real médio anual do PIB em 

praticamente todas as principais economias são de um crescimento menor 

nesta década em comparação com a década de 2010 [...] 

 

  

Peru: mais um ataque da direita contra o novo governo 

Elaine Tavares in CORREIO DA CIDADANIA 

Golpismo de quem perdeu as eleições continua a interditar mandato de Pedro Cas-

tillo. 

  

Nacionais 

Ódio à ciência 

  

  

Por MARIANA LINS COSTA: O “caso psicológico” do anti-intelectualismo 

bolsonarista à luz de “Os demônios” de Dostoiévski [...] 
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É isto um plano de saúde? In A TERRA É REDONDA 

https://aterraeredonda.com.br/e-isto-um-plano-de-

saude/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=e-isto-um-

plano-de-saude&utm_term=2021-10-06 

  

  

Por THIAGO BLOSS DE ARAÚJO: A Prevent Senior faz ver os interesses do 

capital acima da vida [...] 

 

  

  

 

São Francisco 

  

  

Por LEONARDO BOFF: Ninguém foi tão radical como ele: o último cristão de 

verdade [...] 

 

  

  

 

O prego e o rinoceronte 

  

  

Por DANIEL BRAZIL: Comentário sobre o livro recém-lançado de Regina 

Dalcastagnè [...] 
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                                   Texto lavajatista usa conjecturas da PF para sabotar o 

diálogo partidário. O jogo é sujo", diz jornalista: “Toda matéria da velha mídia até as 

eleições é peça de campanha da direita. Não é jornalismo”, diz Tiago Barbosa sobre 

matéria na Folha de S. Paulo 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzkwNzcxOTA3OTM5ODAwODg3JmM9azZ5NyZlPTE5MjgmYj03NDc4NzUwMDAmZD1kNnMydDVk.o9avOMNJcVZ63rz6GqKt13-DgJYVCAs8mOHpHfnDiMI
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https://urbsmagna.com/texto-lavajatista-usa-conjecturas-da-pf-para-

sabotar-o-dialogo-partidario-o-jogo-e-sujo-diz-jornalista/ 

ECONOMIA – from RICARDO BERGAMINI.COM.BR 

  

O Brasil não pode mais conviver com devedores de primeira classe (amigos 

dos governantes de plantões) com juros subsidiados pela miséria brasileira 

e de segunda classe com juros de mercado, 3,86 vezes maiores. 

  

Em outubro de 2021 o volume de operações de crédito foi de R$ 4.497,0 bilhões 

(53,2% do PIB), sendo: 

            

- 58,79% do total - R$ 2.643,7 bilhões (31,3% do PIB) com recursos livres com juro 

médio de 32,8 % ao ano. 

  

- 41,21% do total – R$ 1.853,3 bilhões (21,9 % do PIB) com recursos direcionados 

concedidos por bancos públicos (CAIXA, BB, BNDES) com juro médio de 8,5% ao 

ano. 

  

A taxa média de juros das operações contratadas em outubro de 2021 

alcançou 23,2% a.a. 

  

ARTIGO DO DIA 

CELEBRANDO A CERIMÔNIA DA CONFUSÃO 

file:///C:/Users/paulo/Downloads/A%20FOLHA%20800%20(1).pdf 

Paulo Timm, publ.A FOLHA, Torres RS 26/11/2021 - 
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O “negacionista” é o novo “fascista” – Observador 
02/09/2021 · Pois, o inimigo, sejam eles burgueses, fascistas ou os negacionistas, é 

o verdadeiro responsável por toda e qualquer catástrofe e a razão pela qual temos 

de continuar a obedecer sem questionar.- observador.pt › 

O “negacionista” é o novo “fascista” | Cidadania XXI 
02/09/2021 · Pois, o inimigo, sejam eles burgueses, fascistas ou os negacionistas, é 

o verdadeiro responsável por toda e qualquer catástrofe e a razão pela qual temos 

de continuar a obedecer sem -www.cidadaniaxxi.eu  
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www1.folha.uol.com.br › podcasts › 2021O crescimento da ultradireita na 

América Latina; ouça podcast ... 
23/11/2021 · 

  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

“As verdades científicas não são palatáveis ao gosto popular”– 

 Anatole France 

* 

Gostaram do título? Ele não dá conta, com precisão, do que estamos vivendo nesses 

tormentosos tempos: pandemia, desemprego, inflação, desencontros e fortes 

polarizações. Quem diria que o Chile, que elegeu uma Constituinte progressista no 

ano passado, agora nos brinde com a provável vitória de um Presidente saudoso do 

Pinochet? Vá entender isso tudo...! Mas nada que a Arte não tivesse visto antes. 

Freud já dizia que na sua peregrinação pelos confins da alma humana via que, por lá, 

já havia passado um Poeta. A arte..., principalmente com sua estética de 

desconcertos e deformações do real como técnica de retirar-lhe a máscara 

para  mostrar a face. Na literatura, as antevisões:  Alfred Jarry, autor de Ubu Rei, foi 

o primeiro a se expressar por meio de uma linguagem aparentemente nonsense para 

explicar o absurdo da existência.  Seguiu-se o Teatro do Absurdo. Surgiu no fim da 

década de 1950 para abarcar peças que, desde o  pós-Segunda Guerra Mundial, 

tratavam da atmosfera de desolação, solidão e incomunicabilidade do homem 

moderno.  Aí despontaram autores como E. Ionesco e F. Arrabal. 

  

Eugène Ionesco foi um dos maiores “patafísicos” e dramaturgos do Teatro do 

Absurdo. Para lá de ridicularizar as situações mais banais, as peças dele retratam  a 

solidão do ser humano e a insignificância da sua existência. Sua obra prima, nos 

anos 60, “O Rinoceronte”, mostra a reação de uma pacata cidade depois da 

passagem pela suas ruas deste desengonçado paquiderme? Não é o caso de figuras 

como Donald Trumpet e seus trumpets? 

Já Fernando Arrabal, espanhol, é mais desconcertante ainda nas suas peças, uma 

delas, já encenada no Brasil, precisamente com o título desta coluna: Celebrando a 

Cerimônia da Confusão, a qual , por razões domésticas fui confrangido a estudar à 

exaustão. Mas não vou cansá-los com seu enredo. Basta o título, não? 

  

Pois bem, sobre a mesa destas confusões muitos assuntos disputam nossa atenção: 

Auxílio Brasil, que já entra na Agenda dos candidatos á Presidência em 22, Reações à 

nova onda do COVID no mundo, Orçamento Secreto, Desmatamento na Amazônia e 

Crise Climática, além da corrida presidencial, quando os obstáculos já abatem os 

tucanos na rodada das prévias. Vou falar da mais light: COVID. 

Nova onda do COVID preocupa a Europa e força à retomada de medidas restritivas. 

A Áustria, por exemplo, depois de obrigar à vacinação, decretou novo lockdown 

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-crescimento-da-ultradireita-na-america-latina-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-crescimento-da-ultradireita-na-america-latina-ouca-podcast.shtml
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfred_Jarry
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nonsense


levando a  população a reagir às medidas com calorosas manifestações com os 

mesmos argumentos de séculos atrás 

- https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2020/10/movimento-

antivacina-usa-os-mesmos-argumentos-ha-135-anos-aponta-cientista.html . Reedita 

o que vem ocorrendo em outras cidades. São negacionistas da ciência. Daí a 

pergunta: Por que? 

  

Para muitos, fazem parte da nova onda da extrema direita. Acho, porém,  que nem 

todos eles  são fascistas.. No fundo, são céticos, perdidos no labirinto das frustrações 

contemporâneas.  A reação crítica à várias dimensões da modernidade, dentre elas à 

denominada BIGFARMA, BIGTEC , PIGMÍDIA 

e empresas de processamento  e comercialização de alimentos,  tipo Mac Donald , 

aliado ao estilo de vida New Age, com forte influência oriental, lutas marciais e não 

raro, encantamento com o mágico, gerou, no mundo ocidental esta prevenção à 

vacinas, remédios e até tratamentos médicos. Preconizam vida saudável para o 

fortalecimento da auto imunização, chazinhos e tratamentos alternativos. A eles se 

juntam, claro, outros negacionistas, mais radicais, que estigmatizam governos, a 

Política, a Escola e instituições do Estado, até mesmo Igrejas. Com isso saltam, sem 

se darem conta, da Docta Spe à Santa Ignorância, misturando astrologia, fractais e 

cosmismo...  Um autor argentino, Pablo Stefanoni, traduziu isso tudo  no seu livro 

“La rebeldia se volvió de las derechas” – https://www.xn--lamaana-

7za.uy/cultura/la-rebeldia-se-volvio-de-derecha-pablo-stefanoni/  -, mostrando que 

as bandeiras progressistas acabaram no colo da direita. No Brasil isso também 

acontece mas a tendência contra a vacina, por exemplo,   é muito menor. No 

contexto da pobreza da população e até falta de documentos – vide o tema da 

redação do último ENEM (Extra- Tema da redação do Enem sobre invisibilidade e 

registro civil é criticado nas redes: 'Ia zerar'), a carteirinha de vacinação é um 

verdadeiro passaporte  de cidadania – Graças a isso chegamos a  80% da população 

adulta com esquema . vacinal completo. Isso não obstou, entretanto, que muitos 

alternativos ainda se encantem com Bolsonaro & Cia engrossando sua preferência 

eleitoral para 2022.  Certamente, isso não tem nada de ideológico e acabará cedendo 

lugar, a favor, talvez, de Sérgio Moro, Ciro, ou mesmo Lula - os mais cotados, até 

agora  e mais palatáveis à democracia e à Ciência-, em 2022. 

  

NESTE DIA 

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes 

  

  

                                     DESTAQUE 

  

       AS  4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2020/10/movimento-antivacina-usa-os-mesmos-argumentos-ha-135-anos-aponta-cientista.html
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2.CRISEHidrica/Energia- o país parando 

3.CRISE SÓCIOECONÔMICA - Inflação, desemprego- o país de volta ao mapa da 

fome 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS - 

4.1.Eleições 2022 

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 

  

PORTO ALEGRE   

Movimento em defesa do Instituto de Educação (RS) cobra fim da reforma 

e retorno dos alunos -Comunidade teme pelo futuro da escola estadual em 

Porto Alegre após governo gaúcho anunciar novos projetos para o local 
Publicado em 26 de Novembro de 2021 – BRASIL DE FATO 
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Rosa Luxemburgo acordou ao lado de Kim Kataguiri (ou tenham paciência que chego 

na Nicarágua) (por Tarso Genro) 

A ação política da esquerda, que é dignificante dos seres humanos, sempre contém 

traços de uma utopia 

Tarso Genro (*) - https://sul21.com.br/opiniao/2021/11/rosa-luxemburgo-acordou-

ao-lado-de-kim-kataguiri-ou-tenham-paciencia-que-chego-na-nicaragua-por-tarso-
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https://sul21.com.br/opiniao/2021/11/rosa-luxemburgo-acordou-ao-lado-de-kim-kataguiri-ou-tenham-paciencia-que-chego-na-nicaragua-por-tarso-genro/


genro/ 

  

A ficção científica e a ficção social e política têm os mesmos impulsos de sentido, 

pois ambas buscam moldar o futuro e são obrigatoriamente centradas em desejos 

humanos que não estão conformados com o presente. Ambas as ficções têm reflexos 

diretos e indiretos na arte e no trabalho, neste como apropriação pelos humanos dos 

bens naturais para multiplicar a vida. As pessoas vivem no presente, mas neste 

presente estão sempre projetando o futuro e refazendo o seu passado, O passado 

nunca é o mesmo: é sempre modificado na nossa memória, pelo que pretendemos 

do futuro e pelo ajustes de contas com os nossos próprios erros e acertos. Mas são 

perfeitamente cínicos e voluntariamente cínicos aqueles que querem modificar o seu 

passado, tentando esconder seus erros e imoralidades, assumidos por oportunismo 

político ou por desprezo pela democracia. Rosa de Luxemburgo disse que uma 

verdadeira democracia revolucionária é aquela que dota os adversários do poder 

instalado a partir do reconhecimento dos direitos que são devidos a todos. 

São cínicos os políticos, jornalistas, “formadores de opinião”, que dentro do 

panorama politico atual usam – por exemplo – uma formulação feita por Lula sobre a 

Nicarágua, errada ou imperfeita – segundo a visão que cada um pode ter dos limites 

e grandezas da democracia política – para tentar limpar da memória social, que 

foram ou são apoiadores de um genocida, que aceitaram ou promoveram um “golpe” 

contra uma Presidenta honesta, que se deram ou se dão bem com um politico 

fascista, defensor da tortura: os mesmos que colaboraram com a tese da “escolha 

difícil”. Não estou aqui me referindo a qualquer crítico que não aceite Lula como 

Presidente do país e que tenha uma visão crítica a respeito da democracia na 

Nicarágua, mas sim dos que falam do assunto Nicarágua e Venezuela – mesmo 

sabendo que Lula é completamente diferente de Ortega e Maduro – tentando 

justificar o seu golpismo e o seu apoio a um genocida, com a deformação da figura 

de um Presidente que sempre demonstrou apreço à democracia, respeito às 

instituições da República e deu dignidade e prestígio ao Brasil em todo o planeta. 

A ação política da esquerda, que é dignificante dos seres humanos, sempre contém 

traços de uma utopia. É uma ficção histórica, pensada na luta para buscar um outro 

mundo, modificado ou inteiramente outro, no qual o sujeito quer construir a vida em 

condições de igualdade e cordialidade social. A ação política da extrema direita, 

todavia, suas ficções ou “utopias de direita (como as designou Hobsbawn), ao 

contrário da ficção-utopia projetada pelas esquerdas”, defendem resignação, a 

hierarquia classista e a supremacia dos fortes sobre os fracos. As utopias da 

esquerda têm como fundamento a igualdade; as utopias de direita são contrárias à 

igualdade e estão limitadas ao reconhecimento do direito formal de aceder ao 

mercado. No terreno dos objetivos históricos, mesmo limitadas pelas relações de 

força dentro da democracia política, é assim que se dividem as ideologias: as que 

são emancipacionistas e as que são de dominação. 

Um ensaio brilhante em “Mutações” (SANTOS, 2008)  [1] sustenta que pode se 

considerar a “ficção científica” – que não é um gênero menor – uma expressão da 

“realidade em potencial”, o que lhe dá uma afinidade estrutural com a utopia social. 

Segue o autor (apoiado em John Moore, “um nerd sem arrependimentos”) afirmando 

que “a projeção do futuro, outrora o território do escritor de ficção científica, se 

transformou na modalidade dominante de pensamento”, modo cultural assimilado 

como “influência decisiva” na vida moderna. A ficção científica e a utopia social 

https://sul21.com.br/opiniao/2021/11/rosa-luxemburgo-acordou-ao-lado-de-kim-kataguiri-ou-tenham-paciencia-que-chego-na-nicaragua-por-tarso-genro/


seriam, neste diapasão, distintas, mas integradas nas procuras do futuro, ambas já 

dominantes neste período da modernidade. Tanto a ciência como a política teriam 

fortes reflexos na própria arte, como autoconsciência da humanidade, nos hábitos 

sociais, em novos “modos de vida” e na formação de novas subjetividades, 

particularmente na formação de novas formas de “ser jovem” e de novos tipos de 

relacionamentos grupais na sociedade global. 

O ensaio interpreta e discorre sobre a canção “All Is Full love”, da cantora islandesa 

Bjork, cujo sentido é anotar que as máquinas e os humanos podem se fundir em 

relações amorosas, com “sentimentos, sensações, afetos, fluidos”, que são 

concebidos no próprio momento em que as máquinas e os corpos são “fabricados”, 

como se ambos – máquinas e humanos – fossem andróides recrutados pela política . 

A metáfora desta situação distópica estaria no clássico “Blade Runner”, no qual o 

casal produzido pela engenharia genética, já teria o seu amor previamente datado 

para morrer, pela morte programada dos seus corpos, decidida pelas provetas dos 

seus pais-cientistas, ali fundindo a ficção da utopia social. com a utopia científica de 

uma nova socialidade humana 

O autor, a seguir, discorre sobre a balada “Utopia” da cantora inglesa Alison 

Goldfrapp, que narra os sentimentos de uma “namorada” que, ao acordar pela 

manhã, percebe que está conectada a um “supercérebro”, cujos vínculos com o 

mundo real se dão através uma forma de inteligência “que conhece tudo”: “mas nao 

sente nada”, que representa no caso a ficção-utopia do seu namorado fascista , o 

seu “fascist baby”, cujo símbolo histórico e concreto seriam os centros de inteligência 

do capital financeiro global. A alegoria mais poderosa desta manhã poderia ser 

retratada numa cena de teatro de Ionesco, em que Rosa de Luxemburgo acordasse 

apavorada ao lado de Kim Kataguiri. 

Assim interpretadas as duas canções, teríamos na primeira uma maquinaria 

(utópica) programada para ser apolítica”, mas profundamente politizada, através da 

qual os seres humanos e as máquinas “festejam” a vida de forma programada e, na 

segunda canção, a ficção-utopia do “humano transformado em inteligência artificial”, 

seria resultado de uma maquinação fascista”, na qual se conectam, sem afetividade, 

duas pessoas com um certo tipo de amor que resulta em pura dominação mecânica. 

Ambas as “ficções-utopias” lidam com a construção da realidade de forma 

manipulatória, porque ambas sacrificam o sujeito, suas perdas, seus amores, suas 

sensações de posse e dominação e apenas cumprem finalidades já programadas. 

Estas, nos humanos conscientes podem ser superadas, por expressões sinceras, de 

ajustes e desajustes, que podem transformar suas imperfeições em conquistas 

afetivas e morais, sem aceitar as funções de andróides “recrutados pela política”, ou 

de máquinas submetidas ao presumido susto de Rosa de Luxemburgo. 

O que estes andróides ou estas máquinas da manipulação da opinião pública estão 

tentando construir conscientemente, com o “caso da Nicarágua”, é um novo 

elemento emblemático para tentar apagar da memória das massas e mesmo da 

memória dos políticos tradicionais não-bolsonaristas, que na época de Lula as 

pessoas se alimentavam e viviam muito melhor. E que o Presidente respeitava as 

instituições da República e da Democracia, dotando o Estado de um sentido 

estrutural de Justiça, num mundo cada vez mais injusto, no qual as teses políticas 

são resultados de jogos logarítmicos e a densidade das relações humanas foi 

submetida completamente às contas do mercado e à acumulação infinita sem 

trabalho. Não vencerão. 



Nota 

[1] NOVAES, Adauto (org); SANTOS, Laymert Garcia -Mutações, ensaios sobre as 

novas configurações do mundo- Ed: Agir, 2008,SP,pg. 45 

(*) Tarso Genro foi governador do Estado do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto 

Alegre, ministro da Justiça, ministro da Educação e ministro das Relações 

Institucionais do Brasil. 
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COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/425716475843884     

O PETRÓLEO É NOSSO MAS OS DIVIDENDOS SÃO DELES. A NÓS, A FOME. 

  

DDia 26  de novembro azul, última sexta deste  mês de 

atenção à saúde do homem. Cuidado com o câncer de 

próstata. Ele mata. Procure um médico. 

                                          * 

No tabuleiro da sucessão 2022 começaram as MOVIMENTAÇÕEs. 

O ex Ministro da Saúde, Mandetta, foi despachado pelo 

Presidente do seu Partidão, União Brasil (DEM + PSL). Ele 

desconversa e diz que continua à disposição do Brasil, que parece 

já tê-lo esquecido. Pacheco, Pres. Senado  zero pontuação, pousa 

de estadista, mas tem a pinta de um personagem de mesmo 

nome de Eça de Queiroz. Pobre Minas que já nos deu tantos 

vultos da República!  Tancredo sorri amarelo, tendo que 

aguentar, ainda, as trapalhadas bolsonarianas do neto, agora 

empenhado em destruir o PSDB. Brizola, a seu lado, na galeria 

celestial, olha pro Ciro e se pergunta por que ele nunca fala no 

“Fio da História”. O MDB , enquanto isso, ganha fôlego e volta à 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/425716475843884


cena com a dicção de candidato próprio em 22, mas de olho, 

como de costume,  numa vice numa das chapas, seja de Lula ou 

Moro, já que este parece já ter engolido a tucanada com a 

simpatia da Globo, da Faria Lima e do estrelato militar: lançou 

Sen. Simone TEBET, nome palatável.  Segue o barco... Cá comigo, 

prevejo BOLSO saindo do  segundo turno para curtir uma velhice 

isolada e amarga: “É A ECONOMIA ESTÚPIDO!” E não adianta 

chorar: 

Bolsonaro diz que não pode resolver alta do dólar "na canetada" - Maria 

Carolina Marcello- https://br.noticias.yahoo.com/bolsonaro-diz-que-n%C3%A3o-pode-

225415340.html 
BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que sofre pressão por conta da alta do dólar e 

do impacto no preço dos combustíveis, mas ressaltou que não pode resolver a situação "na canetada". Ao voltar a reclamar 

da repercussão internacional negativa de seu governo, principalmente em relação à política ambiental, Bolsonaro 

argumentou que isso afugenta o investimento externo do Brasil. 

Enquanto isso nova PESQUISA PODER confirma favoritismo de 

LULA e no Nordestes todos querem uma aliança com ele. 

Pesquisa PoderData revela que mulheres e 

nordestinos estão entre os principais eleitores de 

Lula 

Na população em geral, Lula pontua de 34% a 36%, contra 27% a 29% de de Jair 

Bolsonaro 

25 de novembro de 2021, 10:13 h Atualizado em 25 de novembro de 2021, 10:44 

   . 

247 - Pesquisa PoderData, do site Poder360, divulgada nesta quarta-feira (24), revela que o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem maiores intenções de voto no primeiro turno das eleições em 

2022 entre as mulheres e na região Nordeste. Os dados mostram Lula pontuando de 41% a 44% a 

depender do oponente. No segundo turno, Lula lidera, vence todos e terceira via não decola. A 

pesquisa, realizada entre os dias 22 e 24 de novembro, mostra dois cenários de disputa eleitoral com 

https://br.noticias.yahoo.com/bolsonaro-diz-que-n%C3%A3o-pode-225415340.html
https://br.noticias.yahoo.com/bolsonaro-diz-que-n%C3%A3o-pode-225415340.html
https://www.poder360.com.br/poderdata/poderdata-lula-se-sai-melhor-entre-mulheres-e-no-nordeste-leia-estratificacao/


Lula vencendo o pleito em primeiro turno: um com o governador de São Paulo, João Doria e o segundo 

com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ambos do PSDB e que disputam as prévias 

tucana para a escolha do candidato ao Palácio do Planalto.  

No primeiro cenário, com Doria (7%), o eleitorado feminino de Lula é de 41%. Entre os nordestinos, o 

petista é a preferência de 43% da população; Doria marca apenas 5%.  

 

Em um segundo cenário, onde Eduardo Leite é mencionado como candidato à presidência pelo PSDB, 

Lula leva 44% dos votos das mulheres, e 43% dos nordestinos votariam em Lula. Leite aparece na 

pesquisa com 5% dos votos das eleitoras e apenas 2% de votos na região Nordeste.   

Na população em geral, Lula pontua de 34% a 36%, contra 27% a 29% de seu principal adversário 

no momento, Bolsonaro (sem partido) –que se sai melhor entre homens (de 36% a 37%) e entre 

moradores da região Norte (37% a 47%). 

A pesquisa confirma o movimento já observado em outros levantamentos sobre as eleições de 2022: 

Lula (PT) segue como favorito para vencer a corrida presidencial, Jair Bolsonaro vai mantendo a 

segunda colocação e a chamada “terceira via” não decola. 

Segundo o estudo, o petista que governou o Brasil entre 2003 e 2010 tem 34% das intenções de voto, 

contra 29% do atual presidente. Recém-filiado ao Podemos para concorrer ao Palácio do Planalto, o 

ex-juiz Sérgio Moro, declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ainda não 

empolgou: aparece na terceira posição, mas com apenas 8% das intenções de voto. Ele está 

tecnicamente empatado com Ciro Gomes (PDT), que soma 7%, e com o governador de São Paulo, 

João Doria (PSDB), que tem 5%. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Como fazemos diariamente, 

estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 

https://www.brasil247.com/brasil/lula-lidera-corrida-presidencial-e-vence-bolsonaro-e-moro-em-2-turno-diz-pesquisa-modalmais-futura


com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO 

FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e JORNAL 

COLETIVO 

  

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

SINDICAL e CRESOL 

          Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na 

defesa da informação transparente/ 

  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui 

comentados e respectivos links em meu FB , todos 

inscritos na News Letter deste Programa. Conto 

neste programa com a colaboração do radialista 

BABITON LEÃO. 

  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

Reajuste de mensalidade escolar será o maior em 5 anos 

ESP 

PF prepara reação á invasão do Rio Madeiro pelo garimpo ilegal 

FOLHA 

SP abolirá máscara em locais abertos em 11 de dezembro 

PODCASTS 

O ASSUNTO G1 DIA 26 NOVEMBRO - como o garimpo fez o Rio Madeira 

virar uma 'Serra Pelada' 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/26/o-assunto-587-garimpo-serra-pelada-no-rio-madeira.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,8e36ad3d-572a-4e1e-b7a0-e9eab9c58763
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/26/o-assunto-587-garimpo-serra-pelada-no-rio-madeira.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,8e36ad3d-572a-4e1e-b7a0-e9eab9c58763


Um arrastão de centenas de balsas em um dos mais importantes afluentes do rio 
Amazonas atracou em um trecho situado no município de Autazes, a 133 km de 
Manaus. Lá, a céu aberto e sem qualquer fiscalização, garimpeiros usam dragas 
gigantes para procurar ouro debaixo da terra - com consequências ambientais e 
sociais para a região. 
•         Mourão diz que Marinha e PF preparam ação contra garimpeiros 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/26/o-assunto-587-garimpo-serra-

pelada-no-rio-madeira.ghtml 

  
Substância usada pelo garimpo : Comer peixe contaminado por mercúrio 

pode causar graves lesões 

  

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 26 DE NOVEMBRO https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/os-

lugares-que-podem-sumir-do-mapa-com-a-mudanca-climatica-ouca-podcast.shtml 

Os lugares que podem sumir do mapa com a mudança 

climática 

Nações insulares e cidades costeiras correm o risco de desaparecer com o 
aumento do nível do mar 

 

TV 247- https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128 
Giro das 11 -  Covid: sem Réveillon e Carnaval? + Bolsa brasileira: pior do mundo (25.11.21) 

Giro das 11 - Covid: sem Réveillon e Carnaval? + Bolsa 
brasileira: pior do mundo   

Bom dia 247 (25.11.21): Moro não fura polarização entre 
Lula e Bolsonaro 

  

OPINIÕES 

Gilvan Cavalcanti FB 551ua Sur7t7d2hht · Dia 25 novembro 

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

 (O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 25/11/2021 

Merval Pereira - Brecha na polarização 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/11/25/mourao-diz-que-marinha-e-pf-preparam-acao-em-regiao-invadida-por-garimpeiros-no-amazonas.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,8e36ad3d-572a-4e1e-b7a0-e9eab9c58763
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/26/o-assunto-587-garimpo-serra-pelada-no-rio-madeira.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/26/o-assunto-587-garimpo-serra-pelada-no-rio-madeira.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/11/26/mercurio-usado-em-garimpo-no-rio-madeira-causa-lesoes-nos-orgaos-de-quem-se-alimenta-todos-os-dias-por-peixes-contaminados.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/11/26/mercurio-usado-em-garimpo-no-rio-madeira-causa-lesoes-nos-orgaos-de-quem-se-alimenta-todos-os-dias-por-peixes-contaminados.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/os-lugares-que-podem-sumir-do-mapa-com-a-mudanca-climatica-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/os-lugares-que-podem-sumir-do-mapa-com-a-mudanca-climatica-ouca-podcast.shtml
https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128
https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-covid-sem-r%C3%A9veillon-e-carnaval-bolsa-brasileira/id1420237128?i=1000543070318
http://gilvanmelo.blogspot.com.br/


https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-pereira-brecha... 

Malu Gaspar - O debate interditado em 2022 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../malu-gaspar-o-debate... 

William Waack - A armadilha para candidatos 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../william-waack... 

José Serra* - Aventureirismo político pode ser evitado 

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

Luiz Carlos Azedo - Ao comparar Merkel a Ortega, Lula baixou a guarda para Moro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo-ao... 

Maria Hermínia Tavares - O que as urnas vêm dizendo, não só no Chile 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../maria-herminia... 

Bruno Boghossian - A ladainha antissistema sumiu 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-boghossian... 

Ruy Castro - O empazuellamento do Brasil 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ruy-castro-o... 

Míriam Leitão - Momento errado para a confusão 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao-momento... 

Adriana Fernandes - Congresso relega debate sobre programa social 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../adriana-fernandes... 

Vinicius Torres Freire – Economia, mais fraca antes do Natal 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-torres... 

Cristiano Romero - O fim da dicotomia crescer ou distribuir 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../cristiano-romero-o... 

Ricardo Mendonça - Responsabilidade fiscal e coesão partidária 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ricardo-mendonca... 

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

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

  

NOTÍCIAS DO DIA 

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal 

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

G1- Câmara e Senado publicam hoje um ato conjunto com a elaboração de um 

mecanismo que torna as emendas de relator mais transparentes, MAS SEM INDICAR 

https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/merval-pereira-brecha-na-polarizacao.html?fbclid=IwAR30r6Vm211hTWjdRw6z9lxrDHNQ4vVplbdljzFSY6ntyq0HfMeP6mjYTm8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fmalu-gaspar-o-debate-interditado-em-2022.html%3Ffbclid%3DIwAR2fbfPzRG3rP4nJ9wgeD9MKYhCO74M-vCrrpx_fBuoDgQH5jOHbYarbRuM&h=AT167InSbD2qeo4q0KTqJHVFyZVK3Qv6BXpIcWn0A3XU_cTCVAtfm5x0rlcbGFCuUpkPqSVSibli1nBNSTJ02zNZT3t5V_YENVJGF-BRs8cENy8aX3yf8bHazzD4shS6aB4-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3FvFljtfzpF1ZAC_F-Wt5Tjj2CAsxZI5hVE4S73CFJpIoWHRfuBbQWbK_CJmLHx0vtzM4vxbo_ibuuP1Jon4ZZvrSMKEMUk4RbitGpIC-JDRDg2JksP-jN6QgB9SoXo1idCRgatiQRgwckDwAwY7YSsQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fwilliam-waack-armadilha-para-candidatos.html%3Ffbclid%3DIwAR2BdLuxj_jsVDdwHLdCFqXpA6RXpANY2Ipn1nBptGT2vDIe0AufwVbuO0U&h=AT3VRFiIm6bT698o01c1nk2ejVXvavva1MaHEh_Xu2u7kzbXuQbEQCUxXR3BrTLRnpkXkM1uABcUoMtihhJaEp-F3yOYXIslt6XmemooqUExZhyEtf8jn0SlOy7hkSRMezAz&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3FvFljtfzpF1ZAC_F-Wt5Tjj2CAsxZI5hVE4S73CFJpIoWHRfuBbQWbK_CJmLHx0vtzM4vxbo_ibuuP1Jon4ZZvrSMKEMUk4RbitGpIC-JDRDg2JksP-jN6QgB9SoXo1idCRgatiQRgwckDwAwY7YSsQ
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/jose-serra-aventureirismo-politico-pode.html?fbclid=IwAR0BeMOiMW3FhO1bkwPUF9AyCd25375Gh_yTGu0zCmTJJvJJQL6lBUA_dZY
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/luiz-carlos-azedo-ao-comparar-merkel.html?fbclid=IwAR3RolI_j_gb9KkXTMoU1YitrRBOXEG-66BVNOTeswvwmEZ1O_O4ZCv5g0c
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/maria-herminia-tavares-o-que-as-urnas.html?fbclid=IwAR3LN-Uy5hZxDYA3AoOfwVfhMKyou28o8v3Rcg_BTGUjIhxxbOIUuiNohWw
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/bruno-boghossian-ladainha-antissistema.html?fbclid=IwAR3fdvreq5VVXOMdSeV66nRyzhLl0E20BIThPEdLNmAyzmOphHCv8Xdz-YQ
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/ruy-castro-o-empazuellamento-do-brasil.html?fbclid=IwAR1KHm08HoLoZ5sC8JDq6QlFwgwDJ1gYnq_3CXnZmsqs3yDYcswb3qGYacU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fmiriam-leitao-momento-errado-para.html%3Ffbclid%3DIwAR3LN-Uy5hZxDYA3AoOfwVfhMKyou28o8v3Rcg_BTGUjIhxxbOIUuiNohWw&h=AT0mmjDYFc2-6KR6087F-U8yvCrh66T8zvzhiCemq501NUdJrBTFGgbKUIWXswytN0120EjFeYmI39FHA2h4bwcYSexNG4OtA1-4jwLxeSMcM8JhEhvLTklwF6z149jomujo&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3FvFljtfzpF1ZAC_F-Wt5Tjj2CAsxZI5hVE4S73CFJpIoWHRfuBbQWbK_CJmLHx0vtzM4vxbo_ibuuP1Jon4ZZvrSMKEMUk4RbitGpIC-JDRDg2JksP-jN6QgB9SoXo1idCRgatiQRgwckDwAwY7YSsQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fadriana-fernandes-congresso-relega.html%3Ffbclid%3DIwAR3RK08XR2b_ZBW-ZKoumC0SfsSwGZR19Hpj6ff8XHi-8Rkg4UBWHOuOrLI&h=AT0vsHfWAmXaHWk9mazxL2ICHU6hvTqaZCGePbfl_EQvawBNm6VS-EPQUNJDyxlK-U3ncEq2KeXu0o0DybO0YTNQryG0MXI0NO4PRnPj4JwfR8ctqPLAEmN3JjKbNna9ggr-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3FvFljtfzpF1ZAC_F-Wt5Tjj2CAsxZI5hVE4S73CFJpIoWHRfuBbQWbK_CJmLHx0vtzM4vxbo_ibuuP1Jon4ZZvrSMKEMUk4RbitGpIC-JDRDg2JksP-jN6QgB9SoXo1idCRgatiQRgwckDwAwY7YSsQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fvinicius-torres-freire-economia-mais.html%3Ffbclid%3DIwAR0TZIYddBMxtQOujhf5-6_GGQgOgXwG_fb0w2KtiFuOiWjGyg3ckFtBd5A&h=AT390cqkfgAjA3HjSKJhP4eyFEJSSvL6Bf8BSzEQD1xZxuq8ZokrFPPWpUCT2b1q216pDek8hT7DwJKzo15MPCPBO3u52Qpvmsy-l17cpdyqplGy7C0Nw5HwX4AmP7mb-jAJ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3FvFljtfzpF1ZAC_F-Wt5Tjj2CAsxZI5hVE4S73CFJpIoWHRfuBbQWbK_CJmLHx0vtzM4vxbo_ibuuP1Jon4ZZvrSMKEMUk4RbitGpIC-JDRDg2JksP-jN6QgB9SoXo1idCRgatiQRgwckDwAwY7YSsQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fcristiano-romero-o-fim-da-dicotomia.html%3Ffbclid%3DIwAR0YtfFTEHFEM7TyPXVCX3nG6rWYaRKnOgA3I4BrkFH6WuBIZZb-ci85pxk&h=AT3sgm_7KjWfD97LJiosdWwlnTkrv7j7drADmw_E8dC4z8uwhq1k9SB9S5ZYKNGJUvscc_3AaTMzNaysjBM9HF-mNQi1_1vvmqJ_hQxfiybZ6rBV5_qefei_XlKKouhcuNIt&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3FvFljtfzpF1ZAC_F-Wt5Tjj2CAsxZI5hVE4S73CFJpIoWHRfuBbQWbK_CJmLHx0vtzM4vxbo_ibuuP1Jon4ZZvrSMKEMUk4RbitGpIC-JDRDg2JksP-jN6QgB9SoXo1idCRgatiQRgwckDwAwY7YSsQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fricardo-mendonca-responsabilidade.html%3Ffbclid%3DIwAR1qwrxO-IenWxZ2RXrTMQ8_JDnF3nSMpjCT0TRY9QrkvLxrzvtPcwRQeu4&h=AT1LzDUtvKQDsJWc0G4-E2eEQvbpdXtf7sMzR1vS5FlXdcrHbcYsCDClibtXCqnis2hiXEVF8BbPvG5SQ4iW8ACC3HVc_AjBsH9rlUztzfNjMWbSDq6H3G4DJ_0dV3_5fWcs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3FvFljtfzpF1ZAC_F-Wt5Tjj2CAsxZI5hVE4S73CFJpIoWHRfuBbQWbK_CJmLHx0vtzM4vxbo_ibuuP1Jon4ZZvrSMKEMUk4RbitGpIC-JDRDg2JksP-jN6QgB9SoXo1idCRgatiQRgwckDwAwY7YSsQ
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/o-que-midia-pensa-editoriais-opinioes_25.html?fbclid=IwAR0J30ks8xXVPciIDftjyDAuzI3WEr-HLd_sSUn0n2BRQzlpsDzym0NqeEg


O QUE JÁ PASSOU. Vai pra debaixo do tapete.   França e Reino Unido continuam 

buscas por imigrantes que naufragaram no Canal da Mancha. 

Brasil registra 12.126 novos casos e mais 303 mortes 

por Covid- 
(Reuters) - O Brasil registrou nesta quinta-feira 303 novas mortes por Covid-19, o que elevou o total 

de vítimas fatais da doença no país a 613.642, informou o Ministério da Saúde. 

Também foram contabilizados 12.126 novos casos de coronavírus, com o 

total de infecções confirmadas no país avançando para 22.055.238, 

acrescentou a pasta. 

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos 

pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem 

de casos, abaixo de EUA e Índia. 

O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia na 

média das últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de 

vacinação contra a Covid-19. 

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro) 

Senado aprova dia nacional em homenagem às vítimas da covid 
...Senado aprovou, na tarde desta quarta-feira (17), em votação simbólica, um projeto de lei 

que institui o dia 12 de março como data nacional em homenagem 

às vítimas da covid-19. - encircuito.com.br › senado-aprova-dia-

nacional-emS 

                                                                                    

O PETRÓLEO É NOSSO MAS OS DIVIDENDOS SÃO DELES... 

  

O GLOBO- Petrobras vai distribuir até US$ 70 bi nos 

próximos cinco anos, com venda de ativos e caixa 

reforçado 
Danielle Nogueira - https://br.noticias.yahoo.com/petrobras-vai-distribuir-

at%C3%A9-us-144326129.html 

RIO - A Petobrás espera distribuir entre U$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões em dividendos entre 

2022 e 2026. A informação foi dada pelo diretor financeiro da estatal, Rodrigo Araujo, 

durante a apresentação do novo plano de negócios a investidores na manhã desta quinta-

feira. 

Na noite de quarta-feira, a companhia anunciou que pretende destinar US$ 

68 bilhões em investimentos nos próximos cinco anos. 

https://encircuito.com.br/senado-aprova-dia-nacional-em-homenagem-as-vitimas-da-covid-19/
https://encircuito.com.br/senado-aprova-dia-nacional-em-homenagem-as-vitimas-da-covid-19/
http://encircuito.com.br/
https://br.noticias.yahoo.com/petrobras-vai-distribuir-at%C3%A9-us-144326129.html
https://br.noticias.yahoo.com/petrobras-vai-distribuir-at%C3%A9-us-144326129.html


Para distribuir esse volume de dividendos, a estatal espera alcançar entre 

US$ 150 bilhões e US$ 160 bilhões em geração de caixa e arrecadar entre 

US$ 15 bilhões e US$ 25 bi bilhões com a venda de ativos nos próximos 

cinco anos. 

O presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, disse ainda que no horizonte 

do plano está previsto pagamento de tributos de cerca de US$ 70 bilhões. 

- O plano de negócios espelha a importância de uma Petrobras forte e 

saudável. Os dividendos destinados à União e aos demais acionistas 

representam mais de 86% da nossa geração de caixa operacional (durante 

2022-2026) - afirmou Luna. 

Patamar mínimo de dividendos 

A intenção da estatal é fazer pagamentos trimestrais de dividendos nos 

próximos cinco anos. A empresa informou que o patamar mínimo de 

dividendos anuais será de US$ 4 bilhões para os anos em que o preço médio 

do Brent for superior a US$ 40 bilhões e a dívida bruta for menor que US$ 65 

bilhões. 

Silva e Luna disse que a estatal só conseguiu elevar os investimentos em 

24% para os anos de 2022 e 2026 por conta da redução da dívida. Ele disse 

ainda que a Petrobras vai continuar com sua gestão de portfólio, com a 

venda de ativos, que ele classificou como "essencial". 

Na lista continuam Gaspetro, Braskem, térmicas a óleo, unidades de 

fertilizantes e campos de petróleo em terra e águas rasas, entre outros. 

  

  

Reuters 

Anvisa recomenda comprovante de vacinação para turistas, mas governo não adota medida 
 

OSDIVERGENTES.COM.BR 

O PSDB que nasceu com Mario Covas morre com João Doria - Helena Chagas - Os 
Divergentes 

Outros partidos e pré-candidatos amanheceram nesta segunda-feira com estilingue e rede nas 
mãos, na maior caça de tucanos já ocorrida no Brasil 

  

O Globo 

https://br.noticias.yahoo.com/anvisa-recomenda-comprovante-vacina%C3%A7%C3%A3o-para-172819166.html
https://br.noticias.yahoo.com/anvisa-recomenda-comprovante-vacina%C3%A7%C3%A3o-para-172819166.html
https://osdivergentes.com.br/os-divergentes/o-psdb-que-nasceu-com-mario-covas-morre-com-joao-doria/?fbclid=IwAR3_2rRwsT5v2Qd8G9oPk8cObuzozZZDU6F7S60qP_9VTylTvLv8ko4hc3o
https://osdivergentes.com.br/os-divergentes/o-psdb-que-nasceu-com-mario-covas-morre-com-joao-doria/?fbclid=IwAR3_2rRwsT5v2Qd8G9oPk8cObuzozZZDU6F7S60qP_9VTylTvLv8ko4hc3o
https://osdivergentes.com.br/os-divergentes/o-psdb-que-nasceu-com-mario-covas-morre-com-joao-doria/?fbclid=IwAR3_2rRwsT5v2Qd8G9oPk8cObuzozZZDU6F7S60qP_9VTylTvLv8ko4hc3o
https://osdivergentes.com.br/os-divergentes/o-psdb-que-nasceu-com-mario-covas-morre-com-joao-doria/?fbclid=IwAR3_2rRwsT5v2Qd8G9oPk8cObuzozZZDU6F7S60qP_9VTylTvLv8ko4hc3o
https://osdivergentes.com.br/os-divergentes/o-psdb-que-nasceu-com-mario-covas-morre-com-joao-doria/?fbclid=IwAR3_2rRwsT5v2Qd8G9oPk8cObuzozZZDU6F7S60qP_9VTylTvLv8ko4hc3o
https://oglobo.globo.com/


Orçamento secreto: Congresso mantém sigilo sobre 

autores das emendas de relator 
Julia Lindner e Bruno Góes - https://br.noticias.yahoo.com/or%C3%A7amento-

secreto-congresso-mant%C3%A9m-sigilo-213514467.html 

BRASÍLIA — O Congresso Nacional elaborou nesta quinta-feira um ato 

conjunto no qual afirma que não vai divulgar de forma retroativa os nomes 

dos parlamentares que direcionaram verbas das emendas de relator a 

estados e municípios. A decisão mantém sigilo inclusive sobre o orçamento 

deste ano, que foi suspenso em caráter liminar por decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) justamente por falta de transparência. 

O documento, revelado pelo Estadão e ao qual o GLOBO teve acesso, alega 

que é impossível expor as milhares de demandas recebidas pelo Relator-

Geral do Orçamento com sugestões de alocação de recursos por parte de 

parlamentares, prefeitos, governadores e ministros. 

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPagamentos de 

emendas - Congresso pede que STF revogue medida que suspendeu orçamento secreto - Câmara e 

Senado não vão revelar nomes de quem já foi beneficiado 

  

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/299943001996334 

DDia 25 do novembro azul, quarta feira, mês de atenção à 

saúde do homem. Cuidado com o câncer de próstata. Ele 

mata. Procure um médico. 

Segue a novela 

        Otavio Guedes g1 explica com base em F. Salto, Diretor do I..Fiscal 

do Senado: 

1. Relatório do Senado não muda essencalmente nada a PEC aprovada pela 

CÂMARA. 

2. Fura mesmo o TETO DE GASTOS 

3. Mantem o Valor do FUNDEB nos PRECATÓRIOS, oriundo de 

questionamentos da Era FHC,  dentro da PEC quando, por Lei, deveriam ser 

pagos EXTRA TETO. 

https://br.noticias.yahoo.com/or%C3%A7amento-secreto-congresso-mant%C3%A9m-sigilo-213514467.html
https://br.noticias.yahoo.com/or%C3%A7amento-secreto-congresso-mant%C3%A9m-sigilo-213514467.html
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/11/25/congresso-pede-ao-stf-revogacao-da-medida-que-suspendeu-execucao-das-emendas-de-relator.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,9ccd0513-7814-4cb3-8555-73bf70ebe56c
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/11/25/orcamento-secreto-congresso-publicara-ato-para-dar-transparencia-e-publicidade-a-emendas-de-relator.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,9ccd0513-7814-4cb3-8555-73bf70ebe56c
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/11/25/orcamento-secreto-congresso-publicara-ato-para-dar-transparencia-e-publicidade-a-emendas-de-relator.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,9ccd0513-7814-4cb3-8555-73bf70ebe56c
https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/299943001996334


4. Questiona e estabelece gradação no pagamento dos beneficiários de 

PRECATÓRIOS quando todos os direitos e respetivos valores já foram 

discutidos na Justiça por décadas . 

E mais, por minha conta: O PRECATÓRIO é um título de crédito ao respectivo 

beneficiário, público ou privado, de menor ou maior valor , igualzinho a uma 

OBRIGAÇÃO REAJUSTÁVEL DO TESOURO. Suspender o pagamento de um 

PRECATÓRIO é o mesmo que suspender o pagamento de um título da dívida 

do Tesouro. 

                                                  * 

  

MEU BRASIL, TÃO POUCO BRASILEIRO 

CAPITAIS BRASILEIROS EM PARAÍSOS FISCAIS 

Resultados da pesquisa Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) 

  

Os dados coletados no CBE ano-base 2020 foram compilados e incorporados às estatísticas 

da PII. Em 2020, a posição total de ativos brasileiros no exterior atingiu US$ 558,4 bilhões.  
  
Em 2020, existiam 20.554 investidores pessoas físicas, representando investimentos de US$ 

204,2 bilhões e 3.315 investidores pessoas jurídicas, representando investimentos de US$ 

354,2 bilhões. 
  

ESTADO -IMPOSTOS DA UNIÃO 

Arrecadação de impostos federais nos Estados e DF em 

2021. Parte destes recursos “pertencem” aos próprios 

Estados e DF e a eles retornam através do FUNDO DE 

PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS – FPE - , redistribuído com 

critérios ditos federativos beneficiando os de menor renda. 

Neste processo, o Rio Grande do Sul, por exemplo, perde, 

anualmente, um valor equivalente á sua própria dívida 

pública. É nossa generosa contribuição aos Governos do 

Norte e Nordeste. 

R$ 1, 5 trilhão. 

SALÁRIOS 

Trabalhador tem perda salarial em 70% das negociações em outubro 

Massa salarial se deteriora , abaixo de R$ 250 bilhões 

https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2021/11/25/trabalhador-tem-perda-salarial-em-70percent-das-negociacoes-em-outubro-diz-salariometro-veja-indices-por-setor.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,6332da6e-28bd-4672-906c-42cb9bff7b71


Custo Bolsa F/anual– 20 milhões/R$400 = R$ 96 bilhões 

* 

Como fazemos diariamente, 

estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO 

FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e JORNAL 

COLETIVO 

  

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

SINDICAL e CRESOL 

          Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na 

defesa da informação transparente/ 

  

  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui 

comentados e respectivos links em meu FB e conto 

neste programa com a colaboração do radialista 

BABITON LEÃO. 

  

  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

www.vercapas.com.brVer Capas de Jornais e Revistas de hoje - Brasil 

  

O GLOBO 

Governo propõe transformar Auxílio em despesa obrigatória. 

https://www.vercapas.com.br/
https://www.vercapas.com.br/


ESP 

PF prepara ação   contra invasão do Rio Madeira por garimpo ilegal 

FOLHA 

SP abolirá máscaras em locais abertos em 11 dezembro 

PODCASTS 

O Assunto g1 dia 25 novembro -Carne - 

embargo da China e outras pressões 
Destino de 15% da carne bovina brasileira, a China suspendeu suas compras no 
início de setembro, depois que o Brasil reportou dois casos da doença da vaca 
louca. Agora, depois de mais de dois meses, dá sinal verde para a retomada 
parcial das importações. 
Por Renata Lo Prete - https://g1.globo.com/podcast/o-

assunto/noticia/2021/11/25/o-assunto-586-carne-embargo-da-china-e-

outras-pressoes.ghtml 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 25 DE NOVEMBRO 
HTTPS://WWW1.FOLHA.UOL.COM.BR/PODCASTS/2021/11/O-QUE-VAI-PESAR-NA-DECISAO-DE-MANTER-OU-NAO-O-

CARNAVAL-DE-2022-OUCA-PODCAST.SHTML 

O que vai pesar na decisão de manter ou não o Carnaval de 2022 

Dezenas de prefeituras já cancelaram evento, mas festa continua de pé em 

outras cidades 

TV 247 - https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128 
•           

Giro das 11 - Começou a caça a Lula + Milíc ia celebra chacina no Rio + As Minas no Poder (24.11.21) 

Giro das 11 - Começou a caça a Lula + Milícia celebra chacina no 
Rio + As Minas no Poder (24.11.21) 

Bom dia 247: Guedes expressa o colapso moral do Brasil (24.11.21) 

Bom dia 247: Guedes expressa o colapso moral do Brasil 
Giro das 11 - Guedes se enrola sobre offshore na Câmara + A chacina: tortura e morte (23.11.21) 

Giro das 11 - Guedes se enrola sobre offshore na Câmara + A 
chacina: tortura e morte (23.11.21) 

  

OPINIÕES 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/25/o-assunto-586-carne-embargo-da-china-e-outras-pressoes.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/25/o-assunto-586-carne-embargo-da-china-e-outras-pressoes.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/25/o-assunto-586-carne-embargo-da-china-e-outras-pressoes.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-que-vai-pesar-na-decisao-de-manter-ou-nao-o-carnaval-de-2022-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-que-vai-pesar-na-decisao-de-manter-ou-nao-o-carnaval-de-2022-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-que-vai-pesar-na-decisao-de-manter-ou-nao-o-carnaval-de-2022-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-que-vai-pesar-na-decisao-de-manter-ou-nao-o-carnaval-de-2022-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-que-vai-pesar-na-decisao-de-manter-ou-nao-o-carnaval-de-2022-ouca-podcast.shtml
https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128
https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-come%C3%A7ou-a-ca%C3%A7a-a-lula-mil%C3%ADcia/id1420237128?i=1000542970250
https://podcasts.apple.com/br/podcast/bom-dia-247-guedes-expressa-o-colapso-moral-do-brasil-24-11-21/id1420237128?i=1000542953059
https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-guedes-se-enrola-sobre-offshore-na-c%C3%A2mara/id1420237128?i=1000542857040


Gilvan Cavalcanti 4tp416 3h6hlr18  · DIA 24 DE NOVEMBRO 2021 
Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 24/11/2021 

Vera Magalhães – Três homens e o duelo de uma era 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vera-magalhaes-tres... 

Bernardo Mello Franco – Lula e o espantalho 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bernardo-mello-franco... 

Elio Gaspari - O Bicentenário do blá-blá-blá 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../elio-gaspari-o... 

Luiz Carlos Azedo - Um samba antológico pode servir de conselho ao PSDB 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo-um... 

José Nêumanne* - Privilégios de classe e casta na educação 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../jose-neumanne... 

Zeina Latif - Construindo a herança maldita 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../zeina-latif... 

Fábio Alves - Investidor vê bagunça estrutural na economia 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../fabio-alves... 

Bruno Boghossian - O abacaxi da Nicarágua 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-boghossian-o... 

Mariliz Pereira Jorge - Vida de gado 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../mariliz-pereira-jorge... 

Vinicius Torres Freire – O Natal e o Carnaval da Covid 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-torres... 

Fernando Exman - Falha na identificação da nova face tucana 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../fernando-exman-falha... 

Daniel Rittner - Uma conversa com Celso Amorim 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../daniel-rittner-uma... 

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18?__cft__%5b0%5d=AZU62xNGNWOBvMeUxg8dfsW0-mpM6rCQxpXxA5RLedZZm-wjmlEPpZaBQ6Oo8JvPEveTid8V3RLxolbaNl89aV8EablbbIYwX1Qbqyd_4_lxQPLbZhuXfHkdBaM8QABaIzY&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18/posts/4531637970217365?__cft__%5b0%5d=AZU62xNGNWOBvMeUxg8dfsW0-mpM6rCQxpXxA5RLedZZm-wjmlEPpZaBQ6Oo8JvPEveTid8V3RLxolbaNl89aV8EablbbIYwX1Qbqyd_4_lxQPLbZhuXfHkdBaM8QABaIzY&__tn__=%2CO%2CP-R
http://gilvanmelo.blogspot.com.br/?fbclid=IwAR3oTkcZydTxyaQBbNaATGk8kj4HBSWa9YmboEo6o0WZO3QX4NkywgwoDXE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fvera-magalhaes-tres-homens-e-o-duelo-de.html%3Ffbclid%3DIwAR2t-X2d8LLcuzfO6KPgQ8YFpa6u_EV3Hyw5AG5japJeHUGQVa3f4_Nzh7Y&h=AT3pK13TXN0218ECXrvJC9cC0z8hykSdWokkyDXwlSUASdLxn1xdAi2EC32a9ZM95Mw4x2hdcF-Z88yApl8GEyVxcuju5_KBKfOenuMkHxlpnxfXiHtaHp1BnbMtDlml9aU-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT023UW35AfNutezFdd9hMowupvcqbDcFO4-kFImDu4p5vpmcMPPEWUttxmUR2IQTqoku4q2Cecvoa_HgyJfcWffj9cHodNNaHV3DIMNgtdLVshsW2MXEl2WSHjz7oLcDXCFGe6iUcCHnrcpp2zc5Y3Mgg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fbernardo-mello-franco-lula-e-o.html%3Ffbclid%3DIwAR2gWtgfHJDjFY-wlAO7BXgVyrG1dT5yut6OW_6KFC-GZ1wkwR8PVeDhJf8&h=AT2Gz0WbF04TIAZaiQNxYOLK2UBQEZmUPc0HGHckRLhpJLiFjhj3-xm9HWo8lUGM52j9kC3QUrAwl_AbxcA8M-G5iWovLnEH3he-l-BgkXTMPijNMtDGXARA8S3OGLEzqUN0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT023UW35AfNutezFdd9hMowupvcqbDcFO4-kFImDu4p5vpmcMPPEWUttxmUR2IQTqoku4q2Cecvoa_HgyJfcWffj9cHodNNaHV3DIMNgtdLVshsW2MXEl2WSHjz7oLcDXCFGe6iUcCHnrcpp2zc5Y3Mgg
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/elio-gaspari-o-bicentenario-do-bla-bla.html?fbclid=IwAR3S0EJO7u-JQPm90Po0KBzFsYyAMzPTlAjnxVRAwKT3L107jzaSbxMukdU
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BOLETIM AEPET 

  

  

  

Não se deixe enganar: confira as publicações da AEPET em defesa 
da Petrobrás e da missão para qual a empresa foi criada 
 
Petrobrás é a maior vítima de Fake News da História do Brasil 

 http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7111-nao-se-deixe-
enganar-confira-as-publicacoes-da-aepet-em-defesa-da-petrobras-e-da-missao-
para-qual-a-empresa-foi-criada 

  

  

  

Análise da Segunda Rodada dos Excedentes da Cessão Onerosa 

Paulo Cesar Ribeiro Lima 

No dia 17 de dezembro de 2021, será realizada a 2ª Rodada de Licitações 

do Excedente da Cessão Onerosa. 

Leia Mais  

  

Globo fazendo presidentes que desmoralizam o Brasil: corrupção? 

Pedro Pinho IN BOLETIM AEPET- http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-

geral/item/7110-globo-fazendo-presidentes-que-desmoralizam-o-brasil-
corrupcao 

A linha editorial do jornal e de todo sistema Globo tem uma característica 

imutável: ser contra a soberania nacional 

  

 

  

Leia no BRASIL DE FATO hoje: 

“Agro é fogo”: incêndios no Brasil estão ligados ao agronegócio e ao 

avanço da fome, diz dossiê 

Documento lançado nessa quarta (24) é feito por mais de 30 movimentos atuantes na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 19:31 

  

Repressão a movimentos populares é "calcanhar de aquiles" de 

Mendonça em sabatina no Senado 
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Dossiê sobre antifascistas e ataque ao MST serão abordados por congressistas contrários à indicação 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 18:57 

  

Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida lança 

Jornada de Lutas com festival 

A Jornada ocorre em meio ao Dia Internacional de Luta Contra os Agrotóxicos, celebrado em 3 de dezembro 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 16:58 

  

Operação investiga fazendeiros por sonegação fiscal nos municípios 

que mais produzem soja em MT 

Esquema criminoso teria sido arquitetado por 130 produtores de grãos no estado; valores são superiores a R$ 110 milhões 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 16:48 

  

Cidade do Rio reforça campanha de vacinação em meio a surto de 

gripe por Influenza A 

Com baixa cobertura vacinal, Prefeitura pede para que cariocas procurem uma unidade de saúde nesta quarta-feira (24) 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 16:24 

  

Operação resgata indígenas macuxi e venezuelanos em condições 

análogas à escravidão em Roraima 

Galinheiro estava em melhores condições que barrocão onde viviam os sete trabalhadores resgatados, em Caracaraí (RR) 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 16:17 

  

  

Fazendas no norte de MG são ocupadas por comunidade quilombola e 

pelo MST 

Segundo movimento, áreas estavam abandonadas e improdutivas 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 16:04 

  

Monge recebe título de Doutor Honoris Causa da UFPB e conclama: 

"Lute para transformar o mundo" 

Marcelo Barros espera que o título aproxime a universidade dos movimentos populares e povos originários 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 15:39 

  

VIDEO | Fuel price hikes hits workers in Brazil 

Also: Lula is acclaimed in the European Parliament 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 15:15 
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Último paciente internado por covid-19 ganha alta no Hospital do 

Idoso de Curitiba (PR) 

Diretor-técnico do hospital avalia que diminuição de internações se deve à alta taxa de vacinação 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 15:14 

  

A cada seis horas e meia, uma mulher morre no Brasil vítima da 

violência de gênero 

País teve 1.350 casos de feminicídio apenas no ano passado. No Rio Grande do Sul, situação é também preocupante em 2021 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 14:59 

  

Pautas sobre racismo "bombam" no mês da Consciência Negra, mas 

manchetes somem depois da data 

Abordagem do tema cresceu na última década, mas ainda não faz parte da cobertura cotidiana das redações 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 14:54 

Polícias do RJ não comunicaram ao Ministério Público metade das 

operações ocorridas em 2020 

Estudo mostra falta de acompanhamento das ações e descumprimento da determinação do STF que proíbe operações na pandemia 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 13:49 

  

Artigo | Os riscos do programa “Comida no Prato” do governo federal 

Considerando-se que os doadores não terão nenhum benefício adicional, nova portaria é apenas mais um lance eleitoreiro 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 12:52 

  

STF pode julgar a constitucionalidade do novo marco do saneamento 

básico nesta quarta (24) 

Ações que defendem a inconstitucionalidade da lei sancionada pelo governo Bolsonaro entraram na pauta do dia 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 11:21 

  

  

  

  

NOTÍCIAS DO DIA 

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal 
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RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

Resumão diário #173 – g1 - Quinta-feira, 25 de 

novembro 
As balsas ilegais de garimpeiros em rio na Amazônia. A 

Rússia retoma hoje a importação de carne bovina e suína 

de 12 frigoríficos brasileiros. Está marcada para a semana 

que vem a sabatina de André Mendonça no Senado - ele é o 

indicado do presidente Jair Bolsonaro a uma vaga no STF. 

Sai nesta quinta-feira a prévia da inflação de novembro. E 

nesta quinta-feira a jogadora Formiga, de 43 anos, encerra 

sua trajetória histórica da Seleção. 

  

 
Brasil tem média móvel de 217 mortes diárias por Covid; curva aponta 
estabilidade 

País contabiliza 613.416 óbitos e 22.043.417 casos de coronavírus desde o início da 
pandemia, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das 
secretarias de Saúde. 

Crime ambiental 

MPF pede saída imediata de balsas de garimpo que invadiram rio na Amazônia 

 

  

Há 10 horasAmazonas 
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•         Balsas clandestinas enfileiradas em corrida por ouro; veja fotos 

•         'Não fazem questão de se esconder', diz ativista do Greenpeace 

  

Alcolumbre reclama de pressões e ameaças em reunião da 

CCJ do Senado e marca, enfim, a sabatina a Andre 

Mendonça no mês de dezembro. Ele foi colocado no fim da 

fila de várias outras sabatinas e  precisará de 41 votos 

favoráveis no plenário do Senado à sua indicação. Há 

reações a essa indicação por Senadores de Oposição em 

razão de sua atuação quando Ministro da Justiça 

 
Senado aprova piso salarial nacional de R$ 4,7 mil para enfermeiros; texto vai à Câmara 

PL 2564 de 2020 também estabelece mínimo salarial para parteiras, técnicos e auxiliares de 
enfermagem. Texto original previa R$ 7,3 mil, mas relatora aceitou redução de 35% para 

aprovar texto. 

  

Enem: Bolsonaro diz que queria questão sobre regime militar para 'começar a história do 
zero' 

Presidente afirmou que a avaliação teria 'mudado para sempre, com questões objetivas' se 
ele próprio tivesse interferido na confecção da prova. 

  

Mais um chilique do Ciro? 

Com voto do PDT, CCJ da Câmara aprova PEC 

que dá a Bolsonaro mais indicações ao STF – 

REVISTA FORUM 

O Podemos de Sergio Moro e o Cidadania também votaram a 

favor da PEC que dá maior poder a Bolsonaro sobre o STF 

Por Lucas Rocha 

Depois de causar polêmica ao garantir a aprovação da PEC dos 

Precatórios no primeiro turno no plenário da Câmara dos Deputados, a 

bancada de deputados do PDT de Ciro Gomes voltou a dar votos 

importantes para o bolsonarismo na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 

nesta terça-feira (23). 
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O PDT esteve entre os partidos que orientou favorável à Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) 159, que pretende antecipar a aposentadoria 

de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Com o apoio do partido de 

oposição, a comissão aprovou o projeto de autoria da deputada Bia Kicis 

(PSL-DF), bolsonarista ferrenha que preside a CCJ. 

  

  

Internacionais 

  

Dydimos e Dimorfos, asteroides que vagam pelo espaço e 

veem ameaçadoramente  em direção á Terra. A NASA 

lançou foguete na primeira tentativa humana de alterar o 

curso natural do cosmos. 

  

Chile: segundo turno opõe democrata Boric a fascismo de Kast 

Caio Teixeira e Leonardo Wexell Severo, de Santiago 

https://www.correiocidadania.com.br/34-artigos/manchete/14829-chile-

segundo-turno-opoe-democrata-boric-a-fascismo-de-kast 

De um lado, uma ampla coalizão de forças em defesa de um projeto de 

desenvolvimento nacional, de fortalecimento do papel do Estado, res-

peito à natureza e aos direitos humanos, e de ruptura com as estruturas 

herdadas da sangrenta ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). De 

outro, a de Kast, o Bolsonaro chileno que, entre outras ações, faz 

questão de visitar na prisão membros da ditadura condenados por 

crimes bárbaros contra presos políticos e defende explicitamente em seu 

programa o fim do Ministério da Mulher. 

Acordo de paz na Colômbia reduz violência, mas reforma agrária 

segue como promessa 

Iniciativa de 5 anos atrás rendeu Nobel da Paz ao então presidente colombiano, mas não significou fim de perseguições 

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 14:23 

  

  

Nacionais 
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                                   NESTE DIA-25 de novembro 

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes 

Dia Internacional da Não Violência Contra a 

Mulher 

25 de novembro de 2019 

No ano de 1999, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o dia 

25 de novembro, como sendo o Dia Internacional da Não Violência 

Contra a Mulher, em homenagem as irmãs Pátria, Maria Teresa e 

Minerva Mirabal que foram torturadas e assassinadas nesta mesma 

data, em 1960, a mando do ditador da República Dominicana, Rafael 

Trujillo. As irmãs dominicanas eram conhecidas por “Las Mariposas” e 

lutavam por soluções para problemas sociais.  

A história das irmãs Mirabal é tão emblemática que, desde 1981 a data 

de suas mortes se tornou, em toda a América Latina, um dia para 

marcar a luta das mulheres contra a violência.  

Aqui no Brasil, o símbolo da luta pela proteção das mulheres contra a 

violência doméstica e familiar é Maria da Penha, que dá seu nome a Lei 

nº11.340/2006, ou a Lei Maria da Penha.  

A violência que as mulheres trabalhadoras enfrentam em todas as 

esferas de suas vidas é cruelmente silenciada ou dissimulada por meio 

de preconceitos. Desde a escola, até os locais de trabalho a mulher é 

obrigada a conviver com o assédio e a subestimação. A violência de 

gênero ocorre nos mais variados espaços, públicos e privados, e não é 

só agressão física, é também psicológica e moral. Ela está presente em 

todos os espaços da nossa sociedade, com o agravante de que homens 

e mulheres reproduzem esses discursos e práticas, inseridos pela 

cultura nos diversos espaços por onde transitam.  

É sabido que, apenas a criação de mecanismos legais não é suficiente 

para a redução dos índices de violência contra a mulher, por se tratar 

de um problema complexo, exigindo medidas conectadas em diversos 

níveis do Poder Público, por meio de políticas públicas, e da sociedade 

civil. 



Importante lembrar que, apesar da Lei Maria da Penha ter sido um 

avanço, não garante de fato a punição ao agressor, assim como não 

garante os serviços essenciais à mulher que sofre agressão, como: 

casas de abrigo, creches, assistência médica e psicológica, centros de 

Referência com profissionais capacitados e estabilidade remunerada 

no emprego. 

Em 2010, com a finalidade de ampliar o combate à violência contra as 

mulheres, foi criada a “ONU Mulheres”, instituição humanitária com 

sede em Nova York e responsável pela defesa dos direitos humanos das 

mulheres na ONU. 

A maioria das mulheres continua sendo vítima de violência dentro de 

casa e são poucas aquelas que buscam uma Delegacia da Mulher. 

Infelizmente, inúmeras são aquelas que alegam não ter feito nada. As 

mulheres no Brasil vivem em constante situação de risco, mas para a 

mulher negra ou parda existe um perigo ainda maior, pois o racismo e 

suas consequências potencializam o risco de lesão e morte para 

mulheres negras e pardas em relação às brancas. 

É preciso lutar contra todas as formas de opressão, pois o machismo, 

o racismo, o capacitismo, a LGBTfobia são responsabilidades de 

todas(os). O enfrentamento às múltiplas formas de violência contra as 

mulheres é uma luta de todas nós que queremos respeito aos direitos 

e condições mais dignas e justas para as mulheres. 

Neste 25 de novembro, a força de Minerva, Patria e María Teresa se faz 

sentir. A luta de 25 de novembro diz respeito a uma causa humanitária! 

Uma vida sem violência é direito da mulher, é dever do Estado e uma 

demanda da sociedade! 

Departamento de Gênero e Diversidade do CPERS  

https://cpers.com.br/dia-internacional-da-nao-violencia-contra-a-mulher/ 

25 de novembro marca o Dia Internacional da não 

violência contra a mulher 
Data tem como objetivo realizar manifestações e agenda especial de 

atividades pela vida das mulheres 

 23/11/2020 - https://www.cliccamaqua.com.br/noticia/60006/25-de-novembro-marca-o-

dia-internacional-da-nao-violencia-contra-a-mulher.html 
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Elias Bielaski - contato@cliccamaqua.com.br 

Imagem Ilustrativa. Foto: Divulgação 

As brigas entre casais aumentaram em 431% entre fevereiro e abril de 2020, 

segundo uma pesquisa realizada pela empresa Decode Pulse, a pedido do 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O levantamento foi feito por 

meio do monitoramento de relatos de violência doméstica no Twitter e 

constatou aumento de 37% em março e 53% em abril, período em que foram 

intensificadas as medidas de isolamento físico no combate à Covid-19. 

Também em abril, quando o isolamento social imposto pela pandemia já 

durava mais de um mês, a quantidade de denúncias de violência contra a 

mulher recebidas no canal 180 deu um salto: cresceu quase 40% em relação 

ao mesmo mês de 2019, segundo dados do Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos (MMDH). 

25 de novembro. Esta foi a data estabelecida durante o Primeiro Encontro 

Feminista Latino-Americano e do Caribe, realizado em Bogotá, Colômbia, em 

1981, como o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, com o 

objetivo de realizar manifestações e agenda especial de atividades pela 

vida das mulheres. 

A violência de gênero tornou-se um problema estrutural que afeta as 

mulheres aumentando a subordinação ao gênero masculino. Origina-se na 

falta de igualdade das relações entre homens e mulheres em diferentes 

âmbitos e a discriminação persistente para as mulheres. Trata-se de um 

problema social presente tanto no âmbito doméstico quanto no público em 

diferentes vertentes: física, sexual, psicológica, econômica, cultural, etc e 

afetam as mulheres desde o nascimento até a idade avançada. Não está 

confinada a uma cultura, região ou país específico, nem a grupos 
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particulares de mulheres na sociedade. 

 

O combate contra a violência de gênero tem uma importante dimensão 

política, afirmam especialistas de diferentes âmbitos. A educação e uma 

resposta adequada da justiça que evite a impunidade são importantes 

chaves para lutar contra a violência que oprime as mulheres. Atingir a 

igualdade de género passa necessariamente por «transformar as regras 

sociais» e os papéis que subordinan a mulher, defende a diretora regional 

de ONU Mulheres para as Américas e o Caribe, Luiza Carvalho. 

 

A forma mais comum de violência experimentada por mulheres a nível 

mundial é a violência física infringida por um casal íntimo, incluindo 

mulheres golpeadas, obrigadas a ter relações sexuais ou abusadas de 

alguma outra maneira. Entre as formas cotidianas de violência contra as 

mulheres —denuncia a ONU— encontra-se também o tráfico de mulheres, 

a mutilação genital feminina, o assassinato por causa de dote, o "homicídio 

por honra", a violência sexual nos conflitos armados, etc. 

Até 70 por cento das mulheres sofrem violência ao longo da suas vidas. 

 

                                     DESTAQUE: BOAVENTURA 
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O FIM DO IMPÉRIO COGNITIVO  

Ação política e denso conteúdo acadêmico: daí surge o mais recente livro de 

Boaventura de Sousa Santos. Um autor consciente das necessidades de seu 

tempo, atento às nuances do conhecimento acadêmico “ocidentalocêntrico” e à 

urgência de transformação da (des)ordem social em que vivemos. Em O fim do 

império cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul, o doutor honoris 

causa da UFRGS nos proporciona mais um fértil texto para pensar alternativas, 

ou melhor, pensar alternativas às alternativas. 

Totalizando três seções e doze capítulos, o livro se preocupa em abordar 

conceitos nucleares das epistemologias do Sul. Vale destacar que alguns 

temas discutidos na obra já foram tratados pelo autor, com maior atenção, em 

publicações anteriores. Nesse sentido, estamos falando de um livro que 

compila, em linhas gerais, evidentemente, aspectos centrais de seu 

pensamento. 

Dentre os muitos tópicos presentes na obra, me detenho nos conceitos fulcrais 

do pensamento do autor que aparecem em diversas partes do volume. O 

primeiro consiste na percepção da existência da linha abissal “que divide o 

mundo entre sociabilidade (e subjetividade) metropolitana e sociabilidade (e 

subjetividade) colonial [e] que prevalece hoje tanto quanto no tempo do 

colonialismo histórico […] Os que estão do outro da linha não são considerados 

verdadeiramente ou completamente humanos” (p. 412). 

“A neutralidade é um dispositivo ideológico numa sociedade dividida em 

opressores e oprimidos. Numa sociedade assim, permanecer neutro 

equivale a estar do lado dos poderosos e dos opressores.” 

p.75 

Um exemplo da linha abissal: a violência contra a mulher, na medida em que 

suas razões estão calcadas, simplesmente, no fato de a mulher ser mulher e, 

portanto, não ser “considerada verdadeiramente ou completamente humana”. 

Esse conceito de linha abissal ganha enorme importância na obra, pois, 



segundo Santos, por muito tempo (muito mesmo!) o pensamento crítico 

ocidental desconsiderou a existência dessa linha e produziu, por conseguinte, 

uma crítica social excludente: para mulheres, negros, imigrantes – o que 

significa melhores condições à sua perpetuação. 

Do outro lado da linha, situam-se os objetos das teorias críticas eurocêntricas, 

aqueles que sofrem a violência – contudo, são reconhecidos como plenamente 

humanos (normalmente europeus ou estadunidenses). Nesse ponto, surge a 

importância das epistemologias do Sul: repensar as alternativas (produzidas 

pela crítica eurocêntrica) de transformação e avanço social em conformidade 

com realidades outras, próprias de cada localidade. 

Para Santos, o objetivo central de sua teoria é proporcionar caminhos para a 

transformação social – nega a ideia de neutralidade científica tão comum às 

ciências ocidentais. Como dito, um passo necessário é reconhecer a existência 

dessa linha abissal e pensar alternativas (das alternativas) para esses 

problemas em conformidade com a situação específica de cada problemática. 

No entanto, visto que a crítica eurocêntrica não é a única forma de crítica, 

tampouco de conhecimento possível, o autor sugere a ecologia de saberes e a 

consequente tradução intercultural – estes os outros dois conceitos 

fundamentais da obra. O primeiro consiste em proporcionar o fluxo de 

diferentes conhecimentos entre grupos dominados pela forma de opressão 

moderna – a saber, capitalismo, colonialismo e patriarcalismo – para, deste 

modo, buscar com maior eficácia o fim da opressão. 

Já que muitos conhecimentos estão em discussão, e cada conhecimento é 

próprio de cada cultura, como torná-los inteligíveis entre essas diferentes 

formas de ver o mundo? Daí nasce a tradução intercultural, que, em linhas 

gerais, busca proporcionar meios para que esse intercâmbio de conhecimentos 

seja possível. 

Por fim, ressalto a importância deste livro para aqueles que pensam e procuram 

meios de expandir a imaginação a partir de alternativas para o mundo em que 

vivemos. Recomendo muitíssimo a leitura deste longo, porém encantador, livro 

do professor Boaventura de Sousa Santos. 

Resenha do livro O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do 

Sul, de Boaventura de Sousa Santos, publicado pela Editora Autêntica (Belo 

Horizonte, 2019). 
Sobre o resenhista: 

 

Arthur Harder Reis é graduando em História pela UFRGS. 

  

       AS  4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo 

https://grupoautentica.com.br/autentica/livros/o-fim-do-imperio-cognitivo/1725


2.CRISEHidrica/Energia- o país parando 

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

mapa da fome 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS - 

4.1.Eleições 2022 

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 

  

PORTO ALEGRE   

La NIÑA rides again - Atuação do La Niña 

Sul e Sudeste voltam a ter frio e chuva; veja previsão do tempo 

JORNAL MATINAL - Olá! Menos gente andará de ônibus de 

graça ou com desconto em Porto Alegre. O texto, proposto 

https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/11/25/com-atuacao-do-la-nina-chuva-e-temperaturas-mais-baixas-voltam-ao-sul-e-sudeste-do-pais.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,6332da6e-28bd-4672-906c-42cb9bff7b71


pela Prefeitura como forma de reduzir a tarifa, foi aprovado 

num cenário de inflação alta – que poderá impactar na 

passagem em 2022 – e de queda constante de passageiros. 

Nesse contexto, o número de usuários do transporte 

público não é certo que aumentará e, a reboque, um novo 

problema na educação pode surgir. Este quadro a gente 

explica na abertura da edição de hoje, que também aborda 

outra vitória de Melo no Legislativo: a aprovação para criar 

regras urbanísticas específicas para o Centro, entre outros 

assuntos.  

Previsão do tempo: O tempo vira hoje. A chuva forte 

atravessa o Estado e chega a Porto Alegre à tarde, com 

possibilidade de ventos fortes. Antes disso, chega a fazer 

30°C em Porto Alegre. 

  

ENCERRAMENTO 

VAMOS FICANDO POR AQUI COM O “BOM DIA, 

DEMOCRACIA! 

“ EU SOU PAULO TIMM./ ESPERO VOCÊS AMANHÃ NESTE 

MESMO HORÁRIO./ 

  

 

 

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/238187658380462 

DDia 24 de novembro azul, quarta feira, mês de atenção à 

saúde do homem. Cuidado com o câncer de próstata. Ele 

mata. Procure um médico. 

Extra - 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/238187658380462


Regina Duarte questiona existência do Dia da Consciência Negra: 'Quando teremos o 

dia da Consciência Branca?' - 

  

* 

PRECATÓRIOS – BOLSA BRASIL – Permanece o impasse da 

PEC 23. Verdadeira trapalhada do Governo. Até Moro vai 

ao Senado contra o calote. 

Relator apresente na CCJ Senado relatório com seis 

mudanças. 

“População pobre vai viver insegurança não só em 2022, 

mas em 2023”, alerta Tereza Campello. Auxílio Brasil 

segue no alvo de especialistas que apontam estatística de 

cerca de 29 milhões de pessoas desassistidas 

Publicado BRASIL DE FATO-https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/populacao-pobre-vai-viver-inseguranca-nao-so-

em-2022-mas-em-2023-alerta-tereza-campello 

  

PEC dos Precatórios: parecer será apresentado nesta 

quarta (24), mas ainda com jogo instável 

Dissidências entre senadores podem dilatar calendário de 

votação previsto pelo governo Bolsonaro 

Publicado BRASIL DE FATO 

- https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/pec-dos-precatorios-parecer-sera-

apresentado-nesta-quarta-24-mas-ainda-com-jogo-instavel 

                   VOTAÇÃO NO SENADO 

PEC dos Precatórios: parecer será apresentado nesta 

quarta (24), mas ainda com jogo instável.Dissidências entre 

senadores podem dilatar calendário de votação previsto 

pelo governo Bolsonaro 

Cristiane Sampaio 

Para aprovar PEC dos Precatórios no plenário do Senado, 

governo ainda precisa enfrentar teste de votação na CCJ, 

https://br.noticias.yahoo.com/regina-duarte-questiona-exist%C3%AAncia-dia-154317480.html
https://br.noticias.yahoo.com/regina-duarte-questiona-exist%C3%AAncia-dia-154317480.html
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/populacao-pobre-vai-viver-inseguranca-nao-so-em-2022-mas-em-2023-alerta-tereza-campello
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/populacao-pobre-vai-viver-inseguranca-nao-so-em-2022-mas-em-2023-alerta-tereza-campello
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/pec-dos-precatorios-parecer-sera-apresentado-nesta-quarta-24-mas-ainda-com-jogo-instavel
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/pec-dos-precatorios-parecer-sera-apresentado-nesta-quarta-24-mas-ainda-com-jogo-instavel


onde cenário ainda é escorregadio para a gestão - Marcos 

Oliveira/Agência Senado 

Já aprovada anteriormente pela Câmara dos Deputados, 

a chamada “PEC dos Precatórios” deverá ter o relatório 

apresentado nesta quarta-feira (23) na Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, onde a 

pauta pode enfrentar seu primeiro round ainda nesta 

semana. A ideia inicial do governo Bolsonaro era votar a 

proposta nessa mesma data, mas a apreciação do texto 

pelo colegiado é cogitada somente para quinta (25) ou 

mesmo em data posterior. 

“Hoje, terça-feira, não tem cenário favorável para votar, e o 

governo sabe disso, tanto que está apresentando agora 

algumas alterações na PEC para tentar criar um clima 

favorável. Têm as alterações sugeridas por um grupo de 

senadores que juntaram suas emendas (sugestão de 

mudança) e que, provavelmente, serviram de inspiração 

para essa proposta, mas hoje não vejo condição”, disse 

ao Brasil de Fato o líder da minoria no Senado, Jean Paul 

Prates (PT-RN). 

::“Calote”: PEC dos Precatórios afeta pagamento de 

professores da rede pública:: 

Com a intensificação das articulações políticas que 

tradicionalmente precedem as votações das pautas no 

Legislativo, o parlamentar pontua que o contexto pode ser 

alterado nesta quarta, a depender dos rumos do jogo de 

forças na Casa. 

Prates vê o vaivém do governo diante do tema como um 

empecilho para a gestão Bolsonaro acelerar a medida, que 

tramita como Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

23/2021. O Executivo anunciou, em um primeiro momento, 

que o Auxílio Brasil seria um programa temporário. Depois, 

diante da avalanche de críticas, voltou atrás e anunciou a 

https://www.brasildefato.com.br/2021/10/30/calote-pec-dos-precatorios-afeta-pagamento-de-professores-da-rede-publica
https://www.brasildefato.com.br/2021/10/30/calote-pec-dos-precatorios-afeta-pagamento-de-professores-da-rede-publica
https://www.brasildefato.com.br/2021/10/30/calote-pec-dos-precatorios-afeta-pagamento-de-professores-da-rede-publica
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/entenda-por-que-a-oposicao-e-contra-a-pec-dos-precatorios-se-ela-viabiliza-o-auxilio-brasil
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/entenda-por-que-a-oposicao-e-contra-a-pec-dos-precatorios-se-ela-viabiliza-o-auxilio-brasil


projeção de converter a política em algo permanente. A 

equipe econômica, no entanto, não informa de onde sairia 

a verba para custear as parcelas dentro dessa previsão. 

A discussão sobre o programa é o principal ponto de 

destaque nos debates sobre PEC porque o governo 

condiciona o financiamento de uma parte do Auxílio 

Brasil à aprovação da medida, que prevê um parcelamento 

do pagamento dos precatórios da União para liberar espaço 

fiscal que sustente a operação. 

::“População pobre vai viver insegurança não só em 2022, 

mas em 2023”, alerta Tereza Campello:: 

A proposta é alvo de críticas de uma série de grupos de 

interesse, com destaque para parlamentares de oposição, 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e outros 

especialistas que apontam problemas como 

inconstitucionalidade, risco de insegurança jurídica e 

fiscal. 

Técnicos do Senado, por exemplo, apontam que o texto 

proposto pelo governo compromete o orçamento público 

porque, além de dar um calote em pessoas e entidades que 

aguardam o recebimento desses pagamentos, amplia o 

endividamento público e impede que haja alguma 

previsibilidade para os fluxos dos recursos da União nos 

anos seguintes. 

O governo acabou com o Bolsa Família e o auxílio 

emergencial no final de outubro e anunciou o Auxílio Brasil 

como política de substituição dessas medidas. Apesar 

disso, ainda tateia o ambiente político para tentar aprovar 

a PEC dos Precatórios. 

“Essa atabalhoamento, essa preocupação de acabar com o 

Bolsa Família, substituir por uma coisa qualquer e tentar 

puxar dinheiro de onde for, de forma desordenada, com 

pouco subsídio técnico, financeiro e orçamentário levou a 

https://www.brasildefato.com.br/2021/10/29/com-fim-do-auxilio-emergencial-nesta-sexta-29-incerteza-domina-jogo-sobre-auxilio-brasil
https://www.brasildefato.com.br/2021/10/29/com-fim-do-auxilio-emergencial-nesta-sexta-29-incerteza-domina-jogo-sobre-auxilio-brasil
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/populacao-pobre-vai-viver-inseguranca-nao-so-em-2022-mas-em-2023-alerta-tereza-campello
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/populacao-pobre-vai-viver-inseguranca-nao-so-em-2022-mas-em-2023-alerta-tereza-campello
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/em-manobra-pro-governo-lira-altera-ato-da-camara-e-pavimenta-caminho-para-pec-dos-precatorios
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/em-manobra-pro-governo-lira-altera-ato-da-camara-e-pavimenta-caminho-para-pec-dos-precatorios


essa confusão. O clima só não é favorável dentro do Senado 

como a repercussão da opinião pública para nós é de que 

não está legal”, destaca Prates. 

“A própria opinião pública não considera que a gente tenha 

informação e massa crítica o suficiente pra resolver essa 

votação em um curto espaço de tempo. Essa é a situação 

atual”, reforça o líder da minoria, ao mencionar as 

articulações políticas que se destacam no cenário nesta 

terça. 

::Futuro incerto: fim do auxílio emergencial vai deixar 

milhões em situação de vulnerabilidade:: 

Governo 

Na CCJ, a PEC é relatada pelo próprio líder do governo na 

Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). A gestão tenta 

negociar atualmente mudanças que poderiam ajudar a 

sedimentar o caminho para a aprovação do texto. Uma 

delas seria a transformação do Auxílio Brasil em algo 

permanente, mas sem identificação da fonte de receita. 

No Senado, projeta-se a possibilidade de algum parlamentar 

pedir vista nesta quarta para avaliar melhor o texto, o que 

desaceleraria o trâmite da proposta. O Executivo tenta 

obter maioria simples dentro do colegiado para conseguir o 

tão desejado sinal verde e levar o texto ao plenário. O 

número equivale à maioria dos parlamentares presentes na 

sessão, desde que a quantidade de presenças seja 

correspondente a pelo menos a maioria absoluta do 

colegiado, ou seja, a metade mais um – 15 presentes. Já no 

plenário não necessários 49 votos em dois turnos diferentes 

de votação. 

Edição: Vinícius Segalla 

* 

Como fazemos diariamente, 

https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/futuro-incerto-fim-do-auxilio-emergencial-vai-deixar-milhoes-em-situacao-de-vulnerabilidade
https://www.brasildefato.com.br/2021/10/18/futuro-incerto-fim-do-auxilio-emergencial-vai-deixar-milhoes-em-situacao-de-vulnerabilidade
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/populacao-pobre-vai-viver-inseguranca-nao-so-em-2022-mas-em-2023-alerta-tereza-campello


estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA 

DEMOCRACIA, 

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO 

FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e JORNAL 

COLETIVO 

  

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

SINDICAL e CRESOL 

          Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na 

defesa da informação transparente/ 

  

  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui 

comentados e respectivos links em meu FB e conto 

neste programa com a colaboração do radialista 

BABITON LEÃO. 

  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

Impasse nas prévias aprofunda crise no PSDB 

ESP] 

Inflação e juros devem tirar R$ 44,7 bi do comércio no fim de ano 

FOLHA 



46% das ações policiais no Rio não foram informadas ao 

MP 

PODCASTS 

O Assunto g1 dia 23 novembro: Prévias 

frustradas – o apagão tucano 

O ASSUNTO G1 DIA 24 DE NOVEMBRO: esquerda x extrema direita: como o Chile vai 

encarar o 2º turno 

 https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/24/o-assunto-585-para-onde-vai-o-chile-no-2o-

turno.ghtml   

Na esteira dos protestos antigoverno de 2019 e da eleição de uma 

Assembleia Constituinte progressista em maio deste ano, a eleição 

presidencial chilena deu a vitória no primeiro turno ao candidato de 

extrema-direita José Antonio Kast (28% dos votos válidos) - ele é o 

favorito no embate direto com Gabriel Boric, de esquerda (25%). 

Por Renata Lo Prete 

  
CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 24 NOVEMBRO 

CAFÉ DA MANHÃ 

As chances de uma chapa com Lula e Alckmin 

na eleição de 2022 

Colunista Mônica Bergamo conta os bastidores da articulação para 

formar chapa na corrida presidencial 
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/as-chances-de-uma-chapa-com-lula-e-alckmin-na-eleicao-de-2022-

ouca-podcast.shtml 

  

501 episódios 
Jornalismo independente, progressista e para todos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assine e 

seja membro (http://bit.ly/Assine247). 

  

TV 247 
o    https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128 

Giro das 11 - Guedes se enrola sobre offshore na Câmara + A chacina: tortura e morte (23.11.21) 

Giro das 11 - Guedes se enrola sobre offshore na Câmara + A 

chacina: tortura e morte (23.11.21) 
Bom dia 247: Mídia agora ataca Lula com falas fora de contexto (23.11.21) 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/24/o-assunto-585-para-onde-vai-o-chile-no-2o-turno.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,4cc9ff36-68a9-4a1b-be42-e6ae0d8e9bcb
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/24/o-assunto-585-para-onde-vai-o-chile-no-2o-turno.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,4cc9ff36-68a9-4a1b-be42-e6ae0d8e9bcb
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/24/o-assunto-585-para-onde-vai-o-chile-no-2o-turno.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/24/o-assunto-585-para-onde-vai-o-chile-no-2o-turno.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/as-chances-de-uma-chapa-com-lula-e-alckmin-na-eleicao-de-2022-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/as-chances-de-uma-chapa-com-lula-e-alckmin-na-eleicao-de-2022-ouca-podcast.shtml
http://bit.ly/Assine247
https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128
https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-guedes-se-enrola-sobre-offshore-na-c%C3%A2mara/id1420237128?i=1000542857040
https://podcasts.apple.com/br/podcast/bom-dia-247-m%C3%ADdia-agora-ataca-lula-com-falas-fora-de/id1420237128?i=1000542836475


Bom dia 247: Mídia agora ataca Lula com falas fora de contexto ( Giro das 11 - Chacina no Rio: 8 mortos no 

mangue + E o Chile? 
  

OPINIÕES 

Gilvan Cavalcanti – FB dia 23 de novembro 

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 23/11/2021 

Merval Pereira - Refém do Congresso 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-pereira-refem... 

Carlos Andreazza - Rei morto, rei posto 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../carlos-andreazza-rei... 

Eliane Cantanhêde - Crescimento baixo, inflação alta 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../eliane-cantanhede... 

Luiz Carlos Azedo - É bom ficar de olho nas eleições chilenas 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo-e... 

Míriam Leitão - Avenida do 5G e os investimentos 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao-avenida... 

Felipe Salto* - Os custos da confusão fiscal 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../felipe-salto-os... 

Joel Pinheiro da Fonseca – Ditadura? Só se for de esquerda 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../joel-pinheiro-da... 

Cristina Serra - Máquina de moer gente 

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

Alvaro Costa e Silva - Gritos de Carnaval (a favor e contra) 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../alvaro-costa-e-silva... 

Fabio Graner - A queda de braço sobre o PIB de 2022 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../fabio-graner-queda-de... 

https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-chacina-no-rio-8-mortos-no-mangue-e-o-chile/id1420237128?i=1000542730927
https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-chacina-no-rio-8-mortos-no-mangue-e-o-chile/id1420237128?i=1000542730927
http://gilvanmelo.blogspot.com.br/?fbclid=IwAR1cwSI86u8vvuLSPxOQZgIF7QpGI35ipNFdz3u9hRtyLIQF--xW69jpEzI
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Andrea Jubé - Os tucanos no divã 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../andrea-jube-os... 

Aylê-Salassié F. Quintão* - Com ou sem Ministério do Trabalho, é tudo muito explosivo 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ayle-salassie-f... 

O que a mídia pensa - Editoriais /Opiniões 

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

  

BOLETIM 

AEPET http://www.aepet.org.br/w3/paginas/formularios/atualizeSeuContato.php 

Ciclo de palestras em comemoração aos 60 anos da AEPET começa nesta 

quarta (24) 

         

“AEPET: há 60 anos trabalhando para o Brasil soberano e desenvolvido” 

terá início às 18h, no canal da AEPET no You Tube -

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7106-ciclo-de-palestras-em-

comemoracao-aos-60-anos-da-aepet-comeca-nesta-quarta-24   

  

  

Senadores questionam presidente da Petrobrás e criticam aumentos. 

Senadores questionaram fortemente a política de preços de combustíveis 

da Petrobrás, 

  

As afirmações incorretas do Presidente da Petrobrás 

Paulo Cesar Ribeiro Lima 

paulo cesar ribeiro lima100Na Comissão Geral realizada no Plenário da 

Câmara dos Deputados em 14 de setembro de 2021, 

  

•         AFP 
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Chile tem segundo turno marcado pelo medo entre polos opostos 

  

O candidato de extrema-direita José Antonio Kast de um lado, o esquerdista Gabriel Boric do 

outro: polos opostos que se enfrentarão no segundo turno presidencial em um Chile marcado por 

dois anos de protestos sociais que abalaram um dos países mais estáveis da América Latina. 

  

NOTÍCIAS DO DIA 

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal 

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

RESUMÃO G1 -O PL marcou para o dia 30 de novembro a 

filiação do presidente Jair Bolsonaro. Senadores da CCJ 

devem votar hoje o texto da PEC dos Precatórios. A Nasa, 

a agência espacial norte-americana, lança uma missão ao 

espaço para desviar um asteróide que pode se chocar com 

a Terra. Em São Paulo, começam as audiências do caso 

Marina Harkot, ciclista atropelada e morta em novembro de 

2020. A organização do Lollapalooza deve dar nos próximos 

dias detalhes sobre a venda de ingressos – as entradas 

aparecem como esgotadas no site de vendas.  

                                     COVID 

 

Brasil registra 398 mortes por Covid em 24 horas, e média móvel volta a se 

aproximar de 250 

País contabiliza 613.240 óbitos e 22.038.731 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo 

balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de Saúde. Em estabilidade, 

média móvel ficou em 245 vítimas por dia na última semana. 

AFP 

OMS teme 700.000 mortes adicionais por covid-19 na 

Europa até março 
AFP 

EUA desaconselham cidadãos a viajarem a Alemanha e Dinamarca 

 

https://br.noticias.yahoo.com/chile-tem-segundo-turno-marcado-092420359.html
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/11/23/brasil-registra-398-mortes-em-24-horas-e-media-movel-volta-a-se-aproximar-de-250.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,4cc9ff36-68a9-4a1b-be42-e6ae0d8e9bcb
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/11/23/brasil-registra-398-mortes-em-24-horas-e-media-movel-volta-a-se-aproximar-de-250.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,4cc9ff36-68a9-4a1b-be42-e6ae0d8e9bcb
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/11/23/brasil-registra-398-mortes-em-24-horas-e-media-movel-volta-a-se-aproximar-de-250.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,4cc9ff36-68a9-4a1b-be42-e6ae0d8e9bcb
https://br.noticias.yahoo.com/eua-desaconselham-cidad%C3%A3os-viajarem-alemanha-021610694.html
https://br.noticias.yahoo.com/eua-desaconselham-cidad%C3%A3os-viajarem-alemanha-021610694.html
http://www.afp.com/portugues/home/


  

Países europeus ampliam restrições à covid; leia a 

lista - https://www.poder360.com.br/internacional/paises-europeus-ampliam-

restricoes-a-covid-saiba-quais/ 

Governos adotam medidas para conter 4ª onda; contra o lockdown, 

milhares protestaram na Áustria e na Holanda 
  

Mercado de Natal em Salzburgo (Áustria) fechado por restrições contra 

a covid-https://br.noticias.yahoo.com/oms-teme-700-000-mortes-

182852688.html 

Folhapress 

Cidades do interior de SP cancelam Carnaval por causa da 

Covid; Veja lista de municípios que cancelaram festividades 

AFP 

Eslováquia decreta confinamento de não vacinados 

  

A Eslováquia decretou o confinamento de pessoas não vacinadas. Enquanto isso, o continente 

europeu, afetado por uma nova onda de infecções, avalia a o imunizante da Johnson & Johnson 

como dose de reforço. 

  

  

https://poder360.us14.list-manage.com/track/click?u=c0c03f5eb92a5febf8877efec&id=3f229630d1&e=d266559a49
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[Agência Pública] Brasil é principal destino de agrotóxico banido na 

Europa e ligado à morte de abelhas. Subject: [Agência Pública] Brasil 

é principal destino de agrotóxico banido na Europa e ligado à morte 

de abelhas 

 

Segundo levantamento da Public Eye, organização suíça, em 

parceria com a Unearthed, braço de jornalismo investigativo do 

Greenpeace, em 4 meses, Syngenta e Bayer registram autorização 

para exportar ao Brasil 2,2 mil toneladas de pesticidas com 

substâncias com uso banido na União Europeia. 

 

Atenção: esta reportagem faz parte do especial Por Trás do 

Alimento, uma parceria da Agência Pública com a Repórter Brasil. 

Os créditos devem ser dados às duas organizações. 

 

Atenciosamente, 

Equipe da Agência Pública 

  

•         Portal G18 horas atrás 

Alcolumbre deve anunciar nesta quarta data da sabatina de 

André Mendonça, indicado para o STF | Blog do Gerson 

Camarotti 

Desde julho, Alcolumbre vinha resistindo a marcar a data da sabatina. Mas deve fazer o anúncio nesta 

quarta-feira, durante reunião… 
0 0 

Auxílio Brasil permanente de R$ 400 seria ‘muito bom’, mas 

ainda não há fonte de recurso, diz Roma | Política 

O ministro da Cidadania, João Roma, disse nesta terça-feira (23) que criar um valor mínimo 

permanente de R$ 400 para… 
Leia mais » 

AFP 

https://jornallist.com.br/author/portalg1/
https://jornallist.com.br/alcolumbre-deve-anunciar-nesta-quarta-data-da-sabatina-de-andre-mendonca-indicado-para-o-stf-blog-do-gerson-camarotti/
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https://jornallist.com.br/auxilio-brasil-permanente-de-r-400-seria-muito-bom-mas-ainda-nao-ha-fonte-de-recurso-diz-roma-politica/
https://jornallist.com.br/segundo-dia-do-enem-2021-lapis-e-borracha-sao-proibidos-veja-o-que-pode-e-o-que-nao-pode-levar-enem-2021/


Rússia inicia audiências para dissolução de ONG emblemática 

  

A primeira audiência preliminar relacionada à dissolução de um órgão da ONG Memorial, um 

pilar histórico da luta a favor da democracia na Rússia, ocorreu nesta terça-feira (23) em 

Moscou, um sinal do endurecimento das autoridades para a sociedade civil. 

  

  

  

Queiroz diz que seria morto como 'queima de 

arquivo' para culpar Bolsonaro 

Ex-assessor e acusado de ser operador de um esquema de 

rachadinha no gabinete do agora senador Flávio Bolsonaro 

(Patriota-RJ), Fabrício Queiroz afirmou que havia um plano 

para assassiná-lo como "queima de arquivo" na tentativa de 

incriminar o presidente Jair Bolsonaro. Leia a matéria aqui. 

Chacina do Salgueiro: Sobe para 10 número de 

mortos por violência em São Gonçalo 

                             

Mortes no Salgueiro: Alto Comissariado da ONU cobra investigação independente sobre 

operação 
"A força letal é o último recurso e apenas em caso de ameaça à vida", declarou a porta-voz da 

entidade Michelle Bachelet 
Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 12:58 

  

PL marca filiação de Bolsonaro para dia 30 de 

novembro 

O partido anunciou a data de filiação do presidente Jair 

Bolsonaro: o evento deve ocorrer no próximo dia 30. O 

anúncio foi feito após uma reunião entre Bolsonaro e o 

presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, no Palácio do 

Planalto. Leia a matéria aqui. 

https://br.noticias.yahoo.com/r%C3%BAssia-inicia-audi%C3%AAncias-para-dissolu%C3%A7%C3%A3o-105538299.html
https://br.noticias.yahoo.com/queiroz-diz-que-seria-morto-como-queima-de-arquivo-para-culpar-bolsonaro-220620623.html
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https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/mortes-no-salgueiro-alto-comissariado-da-onu-cobra-investigacao-independente-sobre-operacao
https://br.noticias.yahoo.com/pl-marca-filiacao-de-bolsonaro-para-dia-30-de-novembro-225035706.html


Prefeitura de São Paulo decide remover 'Touro 

de Ouro' e cobrará multa 

Após denúncias de irregularidade, a Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Licenciamento (SMUL), decidiu que a estátua 

do Touro de Ouro, alojada em frente à Bolsa de Valores de 

São Paulo (B3), será removida. A instalação não autorizada 

também resultará em multa. Leia a matéria aqui. 

Nasa lança missão para testar espaçonave anti-

asteroide 

  

O Globo 

Tereza Cristina comemora liberação parcial de carne brasileira na 
China e estima normalização até dezembro - Ministra da Agricultura 
disse não acreditar em suspensão da compra de carne bovina 
pelos americanos 

  

Internacionais 

  

O Chile entre o passado e o futuro 

Eric Nepomuceno - http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7104-o-chile-

entre-o-passado-e-o-futuro 

face-homemO resultado do primeiro turno nas eleições presidenciais 

chilenas, que aconteceu no domingo 21 de novembro, 

  

Nos bastidores de Glasgow IN CORREIO DA CIDADANIA 

José Luís Fiori - https://www.correiocidadania.com.br/2-
uncategorised/14827-nos-bastidores-de-glasgow 

Conferência expôs mundo tensionado e sem liderança... 

 

Não há como negar o desencanto provocado pela Conferência Mundial do Clima (COP 26), realizada na cidade de 
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Glasgow, na Escócia, no início deste mês de novembro. De um lado, há os que elogiam o compromisso de zerar o des-

matamento, reduzir a emissão do gás metano, regulamentar o mercado mundial de carbono, e até a menção, no docu-

mento final de reunião, da necessidade de reduzir o uso do carvão e dos combustíveis fósseis, com vistas ao objetivo con-

sensual de limitar o aumento da temperatura global em 1,5ºC até o final do século, em relação ao seu nível anterior à “era 

industrial”. Do outro lado, estão os que criticam a falta de avanço com relação ao tema da “justiça climática”, ou seja, a 

compensação financeira dos países mais pobres que já sofrem os efeitos do aquecimento global produzido pelo desenvol-

vimento dos países mais ricos, ou que não têm condições de abrir mão de seus produtos que contribuem para o aqueci-

mento global, mas que são necessários – neste momento – para seu próprio desenvolvimento econômico. 

Além disso, não foram definidas metas claras, nem foram estabelecidos ou criados mecanismos de controle e governança 

global da questão climática. Tudo isto é verdade, todos têm algum grau de razão, e não há como arbitrar esse debate de 

forma conclusiva. Mas o verdadeiro motivo do desencanto, ou mesmo da sensação de fracasso da COP 26, não tem a ver 

com seus acordos e compromissos técnicos e políticos; tem a ver com a falta de “densidade política” de uma conferência 

que foi esvaziada e não contou com nenhuma liderança capaz de se sobrepor à fragmentação e à hostilidade existentes no 

sistema internacional, marcado por um movimento simultâneo e paralelo de todas as potências que poderiam ou deveriam 

liderar esse grande projeto de “transição energética” e “revolução verde” da economia mundial. 

Na verdade, a COP 26 foi organizada pela Inglaterra com o objetivo explícito de afirmar a liderança britânica, ou mesmo 

anglo-saxônica, desse grande processo de transformação ecológica, e com o objetivo não declarado de “transferir” para 

Glasgow a marca simbólica mundial dos “Acordos de Paris”. Este era o sonho do primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, e 

de Alok Sharma, seu conterrâneo que presidiu a conferência. 

Mas esse projeto foi abortado logo de partida pelo anúncio, em cima da hora, da ausência dos presidentes da China e da 

Rússia, e pelo boicote discreto da França e da própria União Europeia. O próprio presidente norte-americano, Joe Biden, 

fez questão de marcar distância com relação à figura do primeiro-ministro inglês, expondo sua fragilidade, seja por conta 

de seus problemas internos, ou de suas disputas atuais com a França em relação à Irlanda e à União Europeia, seja sim-

plesmente porque a Inglaterra já não tem mais o poder e a liderança mundial imaginados por Johnson, nem mesmo entre 

as grandes potências, a menos que esteja apoiada pelos Estados Unidos. O que ficou difícil neste caso porque os Estados 

Unidos foram, em última instância, os principais responsáveis pelo esvaziamento da reunião de Glasgow, a despeito das 

boas intenções ecológicas de seu atual presidente. 

Os líderes mundiais reunidos em Glasgow ainda não tiveram tempo de esquecer Donald Trump e sua decisão de abandonar 

os Acordos de Paris, que os próprios Estados Unidos haviam patrocinado e apoiado entusiasticamente em 2015. E a des-

peito do retorno estadunidense e do pedido de desculpas do presidente Biden, o trauma da ruptura ficou como uma ameaça 

permanente com relação ao futuro da participação norte-americana, sobretudo quando se tem em conta a possibilidade da 

volta de Donald Trump ou de algum outro líder de extrema-direita e negacionista nas eleições de 2024. 

Nestas condições, quem apostaria na liderança de um país e de um presidente que só é capaz de assegurar a posição 

atual dos Estados Unidos, favorável ao acordo climático, por apenas mais três anos? Além disso, o próprio governo Biden 

sofreu uma grande perda de apoio interno depois de sua desastrosa retirada militar do Afeganistão, que foi feita, aliás, sem 

consulta ou comunicação aos seus principais aliados europeus. Tudo isso numa sociedade cada vez mais polarizada e 

radicalizada, e que tem manifestado, nas pesquisas de opinião pública, sua crescente rejeição à própria ideia da reeleição 



do atual presidente, o que talvez explique suas relações cada vez mais tensas e excludentes com sua vice-presidente 

Kamala Harris. 

É nesse contexto que se deve avaliar a importância decisiva da outra grande “defecção ocidental”, da própria União Euro-

peia, que teve papel muito menor do que o esperado na condução das negociações de Glasgow, fosse por suas disputas 

atuais com o primeiro-ministro “brexista” Boris Johnson, fosse porque ela própria está dividida e fragilizada internamente. A 

Alemanha segue negociando a formação de um novo governo, sem Angela Merkel e, portanto, com baixa capacidade de 

iniciativa e liderança; o mesmo se pode dizer da França de Emmanuel Macron, às vésperas de uma nova eleição presiden-

cial, e em conflito aberto com a Inglaterra por questões derivadas do Brexit. 

Deve-se agregar a tradicional fratura econômica entre os países do norte e do sul da União Europeia, agravada pelos efeitos 

da pandemia de Covid-19, à qual se soma a fratura ideológica entre seus países-membros do leste e do oeste europeu. 

Todos mobilizados, mas sem uma posição comum frente ao que a OTAN considera hoje uma ameaça militar russa, no 

Báltico, na Europa Central e no Mar Negro, e a ameaça de ressurgimento do conflito étnico e religioso dos Balcãs. Entende-

se melhor desta maneira a passagem em surdina dos europeus por Glasgow e sua incapacidade atual de liderar qualquer 

coisa que seja em escala global. 

No início de 2017, o presidente chinês Xi Jinping rompeu uma longa tradição contrária e compareceu ao Fórum Econômico 

Mundial de Davos, nos Alpes Suíços, para fazer uma defesa intransigente da globalização e da ordem econômica liberal 

mundial, logo depois do Brexit, vitorioso no plebiscito inglês de 2016, e na primeira hora do governo de Donald Trump. Em 

seu pronunciamento, Xi se oferecia explicitamente para liderar o projeto e o mundo liberal que havia sido tutelado pelos 

anglo-saxões e que agora estava sendo criticado e de certa forma abandonado pelos Estados Unidos de Donald Trump, e 

por seus fiéis aliados britânicos. 

Quatro anos depois, Xi Jinping não compareceu à reunião de Glasgow, apesar de seu governo vir promovendo políticas 

cada vez mais ousadas no campo da “transição energética” e da criação de uma nova “economia verde” chinesa. Entre 

uma data e outra, entretanto, a China foi surpreendida pela “guerra comercial” iniciada por Donald Trump, e que se mantém 

até agora com o governo de Biden, que tem promovido um cerco militar à China cada vez mais intenso e agressivo, sobre-

tudo depois da efetivação de seus acordos com Coreia, Japão, Índia e Austrália, e de sua decisão de levar à frente um 

acordo atômico conjunto com Inglaterra e Austrália. 

A China vem respondendo à guerra comercial e ao seu cerco militar com a aceleração do seu desenvolvimento tecnológico-

militar, e vem desacoplando progressivamente sua economia da norte-americana, sobretudo nos campos que envolvem 

tecnologias sensíveis. E é nesse contexto que se coloca o agravamento atual da disputa em torno de Taiwan e do controle 

naval do Mar do Sul da China. Esta tensão e hostilidade crescente explicam, em última instância, a ausência do presidente 

chinês na COP 26, cuja importância não foi reduzida nem disfarçada pela declaração conjunta, feita em Glasgow, pelos 

representantes da China e dos EUA, absolutamente formal, diplomática e sem maiores consequências práticas. 

O interessante é observar que por um caminho transverso, para se defender, os chineses estão sendo obrigados a seguir 

uma cartilha “introspectiva” e de fechamento muito parecida com a que foi preconizada por Trump, e que segue sendo 

trilhada por Joe Biden. Mesmo assim, a China deve seguir, por sua própria conta, sua política de transição energética e 

econômica, com um gasto programado, para a próxima década, de 3,4 trilhões de dólares destinados à redução de suas 



emissões de gás carbono, mais do que a soma do que já programaram gastar juntos os Estados Unidos e a União Europeia 

no mesmo período. 

A ausência russa em Glasgow teve um roteiro parecido com o da China, apesar de que neste caso o cerco externo já seja 

muito mais antigo e permanente, uma vez que a OTAN, que foi criada para enfrentar a “ameaça comunista” da URSS, se 

manteve depois do fim da Guerra Fria, agora para enfrentar a ameaça conservadora da Rússia nacionalista de Vladimir 

Putin. A Rússia enfrenta neste momento problemas internos, sanitários e econômicos, provocados ou agravados pela pan-

demia de Covid-19, e ainda vem enfrentando uma hostilidade crescente em sua fronteira ocidental, e não teria a menor 

condição de posar na foto oficial de Glasgow ao lado de seus principais acusadores e potenciais agressores. 

De qualquer maneira, a Rússia nunca exerceu uma liderança mundial significativa com relação aos temas da “agenda 

ecológica”, sendo sabidamente uma megapotência energética, graças às suas reservas ilimitadas de carvão, gás e petróleo, 

além de energia nuclear. Apesar disso, segue mantendo sua posição favorável, seus objetivos e sua própria estratégia de 

descarbonização de sua economia e do seu território. 

O ostracismo brasileiro 

Por fim, não se pode deixar de destacar a importância da mudança da posição tradicional do Brasil e do seu desapareci-

mento do cenário diplomático internacional. Desde a realização da Rio 92, pelo menos, o Brasil vem ocupando papel central 

na luta contra a mudança climática mundial, não apenas pela importância de suas florestas, seu petróleo e seus rebanhos, 

mas sobretudo porque o Itamaraty sempre ocupou posição de destaque nas grandes negociações e acordos logrados nos 

últimos 25 anos. 

Por essa razão, a nova posição negacionista do governo brasileiro pesou muito no desalento final de Glasgow, a despeito 

de alguns diplomatas brasileiros terem tentado mostrar uma postura mais positiva, inteiramente descreditada pela sua pró-

pria sonegação de informação durante a reunião, e pelas reiteradas mentiras do seu governo e do seu presidente com 

relação ao desmatamento recorde da Amazônia, nos últimos três anos de governo. 

É bem verdade que na última reunião do G20, em Roma, foi possível perceber que a comunidade internacional já classificou 

e descartou definitivamente o capitão-presidente, como uma espécie de “abobado inimputável”, como ficou patente o seu 

pequeno “episódio” com Angela Merkel, e na sua conversa inteiramente sem nexo com Recep Erdogan, o presidente da 

Turquia. A impressão que fica é que a comunidade internacional já aceitou a ideia de esperar que esta figura seja devolvida 

ao seu circo particular, e que seus inventores retornem aos seus quartéis, para que o Brasil também possa voltar a ocupar 

o lugar que já havia conquistado no cenário internacional, em particular na sua luta contra o desmatamento da Amazônia e 

a favor dos Acordos de Paris, que foram assinados pelo Brasil. Mas o estrago em Glasgow já foi feito, e não há dúvida que 

o desaparecimento do Brasil também contribuiu para o esvaziamento da vontade política da COP-26. 

Resumindo nosso argumento: o mundo está inteiramente fragmentado, tensionado e sem liderança, e não é possível que 

se constitua e consolide uma vontade política coletiva tão complexa como a que é requerida para levar à frente uma tran-

sição energética e econômica dessa magnitude, sem que exista uma liderança forte e convergente capaz de mover um 

mundo tão desigual e assimétrico, numa mesma direção coletiva. 

Neste momento, o que existe não é multilateralismo, é estilhaçamento, e nesse contexto o tecido do sistema internacional 

tende a ficar hipersensível, transformando todo e qualquer conflito numa ameaça de guerra. É por causa desta tensão e 



desta hostilidade que está no ar que a Conferência de Glasgow passará para a História como um momento paradoxal, de 

grande consenso e, ao mesmo tempo, de grande frustração. 

José Luís Fiori é professor titular de economia política internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Fonte: Outras Palavras. 

  

Mais Nacionais 

Por que lutar por uma política industrial é mais vital para o trabalhador que para o empresário 
Quantas fortunas vieram da indústria e criaram capitalistas poderosos enquanto as empresas 

definhavam sem investimentos? 
Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 13:20 

  

Lei Mari Ferrer é sancionada: medida proíbe constranger vítima de violência sexual 
Lei de autoria de Lídice da Mata (PSB-BA) tem a coautoria das deputadas gaúchas Fernanda 

Melchionna e Maria do Rosário 
Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 18:53 

  

                          ARTIGO DO DIA      NESTE 

DIA                            

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes 

A PAZ DIFÍCIL NA COLOMBIA 

https://www.brasildefato.com.br/2020/09/26/colombia-quatro-anos-apos-acordo-de-

paz-mais-de-mil-lideres-sociais-foram-mortos 
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www.elsolidario.org › el-estallido-social-colombiano - El estallido social 

colombiano - El Solidario 

27/07/2021 · El estallido social colombiano. julio 27, 2021. julio 23, 2021. 

Victoria Ojeda. Autor: Open Democracy. La convocatoria en Colombia de un 

Paro Nacional el pasado 28 de Abril contra una reforma tributaria impulsada 

por el gobierno de Iván Duque fue recibida con un uso desproporcionado de la 

fuerza represora lo que desencadenó ola de protestas ... 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Todo comenzó el 28 de abril con una serie de manifestaciones en 
diferentes ciudades colombianas para pedir el retiro de una 
controvertida reforma fiscal. En algunas ocasiones, las protestas se 
tornaron violentas dejando heridos y muertos, tanto del lado de los 
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manifestantes como de las fuerzas armadas. En ese momento, no se 
veía venir lo que ocurrió: un estallido social encabezado por jóvenes y 
estudiantes que hacen eco de quejas y reclamos que vienen de años 
atrás. - https://www.france24.com/es/programas/el-
debate/20210528-protestas-colombia-balance-estallido-social-
gobierno-ivan-duque 
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AFP 

Chefe da ONU alerta para 'inimigos da paz' na 

Colômbia 
António Guterres - ter., 23 de novembro de 2021 7:00 PM·1 min de leitura 

https://br.noticias.yahoo.com/chefe-da-onu-alerta-para-220044547.html 

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, comemora o quinto aniversário do acordo de paz na 
Colômbia (AFP/Esteban Vanegas) 

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, reconheceu 

nesta terça-feira (23) que a paz na Colômbia enfrenta 

"inimigos" e expressou solidariedade às vítimas da 

violência que seguiu o acordo histórico que há cinco anos 

marcou o fim da guerrilha das Farc. 

"O objetivo da paz é evitar que haja inimigos em uma 

sociedade, mas infelizmente há inimigos da paz", afirmou o 

secretário-geral das Nações Unidas durante sua visita ao 

município de Dadeiba, no departamento de Antioquia 

(noroeste). 

Acompanhado do presidente da Colômbia, Iván Duque, e de 

Rodrigo Londoño, comandante da guerrilha dissolvida, 

Guterres esteve em uma das áreas onde os rebeldes 

concluem seu processo de integração social e econômica. 

- ANÚNCIO - 

O Secretário da ONU expressou sua solidariedade às 

"vítimas, familiares e amigos das vítimas" da violência 

contra ex-combatentes, lideranças sociais e indígenas, 

https://search.yahoo.com/search?p=Ant%C3%B3nio%20Guterres
https://br.noticias.yahoo.com/chefe-da-onu-alerta-para-220044547.html
https://www.afp.com/pt


alvos frequentes dos grupos que continuaram na guerra 

apesar da dissolução das Forças Armadas Revolucionárias 

da Colômbia. 

  

24 nov 2016- Tratado PAZ Colombia com as FARC 

O presidente colombiano Juan Manuel Santos 

ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2016 pelo 

esforço de pacificação do país, que vivia uma 

guerra civil que já durava mais de 50 anos. Ele foi um dos 

líderes da negociação que chegou ao acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia (Farc).7 de out. de 2016 

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o líder da 
guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), 
Rodrigo Londoño Echeverri, conhecido como "Timochenko"- o 
documento de 297 páginas que oficializa o acordo de paz no país. 

  

 

Juan Manuel Santos e Rodrigo Londoño assinam o novo acordo em Bogotá 

https://www.dw.com/pt-br/col%C3%B4mbia-e-farc-assinam-novo-acordo-de-paz/a-36511522 

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o chefe 

máximo das Farc, Rodrigo Londoño, conhecido como 

Timochenko, firmaram  em  24/11-2016 , em Bogotá, o 

acordo de paz para encerrar 52 anos de um conflito armado 

que deixou ao menos 220 mil mortos. ACORDO  MEDIADO POR 

CUBA E ALCANÇADO  POUCO ANTES EM HAVANA . Santos e 

https://www.dw.com/pt-br/col%C3%B4mbia-e-farc-assinam-novo-acordo-de-paz/a-36511522


Timochenko assinaram o novo acordo, que complementa o 

original de 26 de setembro, no Teatro Colón, diante de cerca 

de 800 convidados. O texto, que não tem o apoio da 

oposição (nem do ELN), foi aprovado pelo e entrou 

imediatamente em vigor. O governo descartou um novo plebiscito, vez 

que o realizado um ano antes havia repudiado o ACORDO DE 

PAZ. 

EM 17 JAN 2017 iniciaram-se negociações com o 

ELN, ora  em ponto morto. 

Conflito armado na Colômbia 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

O conflito colombiano, um dos mais antigos da América Latina, deriva da disputa pelo 

poder entre liberais, conservadores e socialistas. Teve iniciou aproximadamente 

em 1964 ou 1966 e é uma guerra assimétrica de baixa intensidade em curso entre o 

governo colombiano, os grupos paramilitares, os traficantes e os guerrilheiros de esquerda, 

como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional 

(ELN), lutando entre si para aumentar sua influência em território colombiano. [18][19][20] 

É historicamente enraizada no conflito conhecido como La Violencia, que foi 

desencadeado pelo assassinato do líder político populista Jorge Eliécer 

Gaitán em 1948, [21] e na sequência da forte repressão anticomunista apoiada 

pelos Estados Unidos na área rural da Colômbia na década de 1960, que levaria os 

militantes liberais e comunistas a se reorganizar nas FARC. [22] 

Os liberais se aliaram com setores socialistas numa guerra civil contra os conservadores 

que durou 16 anos, de 1948 a 1964. 

Em 1964, temendo a radicalização da guerrilha camponesa, influenciada pela revolução 

cubana, os liberais se aliam aos Conservadores e apoiam o envio de tropas ao povoado de 

Marquetália. Os camponeses comunistas, na fuga para as regiões montanhosas da selva, 

constituem as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). 

Sob a liderança de Manuel Marulanda, o Tirofijo, ex-combatentes liberais fundam as Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia - Exército do Povo, popularmente conhecida 

como FARC ou FARC-EP, nos anos 60 para lutar pela criação de um estado marxista. 

Outros grupos de esquerda - como o guevarista Exército de Libertação Nacional (ELN) - e 

milícias de extrema direita entram no conflito. A partir dos anos 80, a Guerra Cívil ganha um 

novo protagonista: o tráfico de drogas. As FARC-EP financiam a luta armada à custa dos 

serviços de proteção vendidos aos traficantes e tanto as FARC quanto o ELN financiam sua 

luta à custa do seqüestro de civis. Cerca de 3 mil resgates são pagos anualmente às 

guerrilhas. A violência já matou cerca de 30 mil pessoas desde os anos 60 e tem forçado 

maciços deslocamentos internos. Em consequência da guerra, a Colômbia é o país mais 

perigoso do mundo para o sindicalismo.[23] 
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Surgimento 

Em 1964, os estadunidenses pressionaram o Exército Colombiano para eliminar um grupo 

rebelde, formado por pequenos proprietários rurais, influenciados pelo sucesso de Fidel 

Castro em Sierra Maestra. Resultado: os rebeldes reagiram e o pequeno sitiante Manuel 

Marulanda Vélez, apelidado Tirofijo, criou o embrião das FARC-EP, que depois recebe auxilio 

do então Partido Comunista da Colômbia. No ano seguinte surge o ELN. 

Em 1968 foi aprovada uma lei que da liberdade para formação de milícias paramilitares para 

enfrentar os guerilheiros. Dali surgem as milícias de direita no combate. Com o tempo e já 

com a lei revogada, os diversos grupos de paramilitares juntaram-se e fundaram, em 1997, 

as Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), sob o comando de Carlos Castaño e do ítalo-

colombiano Salvatore Mancuso. 

Iniciativas de paz 

A pacificação das guerrilhas não aconteceu nunca na vida é somente um mito, foi uma 

promessa eleitoral do presidente Andrés Pastrana. Assim que assumiu o poder, em 1998, 

ele retirou o Exército de uma área de 42 mil km², entregando-a às FARC-EP, como condição 

para a abertura de conversações, ocorrida em janeiro de 1999. Desde então, o diálogo foi 

suspenso e retomado em várias ocasiões, mas um acordo de cessar-fogo fracassou em 

julho de 2000. As FARC-EP reclamaram da falta de ação do governo para conter os 

paramilitares direitistas das AUC, que praticavam massacres em áreas controladas pela 

guerrilha. 

Já os líderes do ELN se reuniram com representantes do governo em Genebra, em julho de 

2000. Negociações anteriores, abertas em 1999, foram abandonadas pelo ELN diante da 

recusa do governo em desmilitarizar uma área de 8 mil km². Em 2000, a liberação, por parte 

dos EUA, de 1,3 bilhão de dólares em ajuda financeira para os programas anti-droga da 

Colômbia (Parte do Plano Colômbia) aumentou o temor da guerrilha de uma intervenção 

armada no país. 

Com os índices de violência caindo, devido principalmente ao enfraquecimento das 

guerrilhas, novas conversas de paz foram iniciadas em 2016. Após muita negociação, em 23 

de junho, o governo colombiano e a liderança das FARC concordaram em aceitar um cessar 

fogo.[24] O acordo foi formalmente assinado pelas partes em 26 de setembro de 2016.[25] O 

acordo, contudo, não inclui a ELN.[26] 

O governo colombiano submeteu o acordo com as FARC a um plebiscito para consulta 

popular, a 2 de outubro de 2016. Numa apertada votação 50,2% dos votantes rejeitaram o 

acordo de paz, enquanto 49,7% o apoiaram (estima-se que 67% dos cidadãos aptos para 

votar não foram às urnas). Não se sabe o impacto que a vitória do "Não" no plebiscito terá 

no andamento do processo de paz, com os rebeldes rejeitando a ideia de renegociar o 

acordo com o governo.[27] 

Em 12 de Novembro de 2016, firmou-se um acordo de paz entre o governo e as FARC, que 

previa principalmente o desarmamento e anistia aos guerrilheiros. Em 10 de Abril de 2017, o 

registro das armas foi concluído em conjunto com a Organização das Nações Unidas.[28] 

Uma negociação de paz está prevista para ocorrer no Brasil em maio de 2017 entre o 

governo Colombiano e o ELN.[29] 

Em junho do mesmo ano, as FARC anunciaram que haviam encerrado a luta armada e 

deixariam de existir como organização paramilitar, encerrando assim sua participação 

significativa no conflito colombiano, embora outros grupos persistiam na luta.[30] 
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Grupos armados 

Guerrilhas marxistas 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - Exército do Povo - "FARC-EP": são o maior e o mais 

antigo grupo rebelde da Colômbia. Foi fundado nos anos 60, sob impulso do Partido Comunista da 

Colômbia, e propõe utilizar a luta armada como parte de uma estratégia política para chegar ao 

poder. Sua origem aconteceu quando grupos de guerrilhas liberais, da guerra civil entre os partidos 

liberal e conservador que decorreu entre 1948 e 1958, decepcionados com a liderança do Partido 

Liberal se voltaram para o comunismo. Em 1966, Manuel Marulanda rebatizou o nome do grupo de 

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia - Exército do Povo (FARC-EP). Manuel Marulanda 

está à frente do movimento desde a sua criação. 

Exército de Libertação Nacional da Colômbia - "ELN": o segundo maior grupo rebelde da Colômbia, 

foi fundado em 1965 por Fabio Vasquez Castano, inspirado pela experiência bem sucedida da 

revolução cubana. Numa sociedade como a colombiana onde as desigualdades sociais se fazem 

sentir de forma gritante, este movimento atraiu desde o seu início vários padres católicos, inspirados 

pela Teologia da Libertação, que defende uma sociedade mais justa e igual. 

Paramilitares de direita - Autodefesas Unidas da Colômbia - "AUC": um 

grupo paramilitar de extrema-direita da Colômbia criado em 1997 para 

combater os guerrilheiros das FARC e do ELN. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DECÁLOGO BOM DIA, DEMOCRACIA: AGENDA 

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 

  

       AS  4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo 
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2.CRISEHidrica/Energia- o país parando 

Setor Elétrico visto por dois lados in CORREIO DA CIDADANIA 

Roberto Pereira D´Araujo-  https://www.correiocidadania.com.br/2-

uncategorised/14828-setor-eletrico-visto-por-dois-lados 

O impressionante aumento tarifário desde 1995 proporcionou uma situ-

ação muito confortável para as empresas do setor. 

  

  

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

mapa da fome 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS - 

4.1.Eleições 2022 

PORTO ALEGRE 

MATINAL -Reocupar o Cais Mauá pela cultura. Essa é a 

proposta de um grupo de professores da UFRGS e do 

Coletivo Cais Cultural Já. As diretrizes foram apresentadas 

ontem à imprensa, dois dias antes do consórcio 

responsável pelos estudos para o local expor suas 

sugestões para o futuro da área, fechada há cerca de uma 

década. O grupo, no entanto, reclama do poder público, que 

não atendeu a pedidos de audiência, como mostramos em 

reportagem publicada hoje no Matinal Jornalismo.  

 

Ainda na news, falamos sobre o projeto que muda a 

distribuição do ICMS, os planos do MDB à disputa do Piratini 

no ano que vem e o risco que já corre o Porto de Rio Grande 

por conta do aquecimento global.  

 

Previsão do tempo: O sol volta acompanhado do calor em 

Porto Alegre nesta quarta-feira, que terá máxima de 31°C. 
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5 Personagens     

Este documentário é resultado do inventário participativo dos personagens 

do Centro de Porto Alegre, projeto financeiro pelo Monumenta. Durante as 

oficinas do inventário foram elencados mais de 40 personagens. Devido à 

vastidão do tema e a limitação de tempo, foram escolhidos 5 deles, todos já 

falecidos: - A Bronze - Bataclã - Odone Greco - Teresinha Morango - Qorpo 

Santo 

https://www.youtube.com/watch?v=o5OxdeIBsgw 

  

Bar Guernica em Porto Alegre recebe ex-guerrilheiros para 

relembrar os anos de exílio 

Domingo de sol e poesia no coração da capital gaúcha reuniu Diógenes de 

Oliveira e Ubiratan de Souza 

Publicado BRASIL DE FATO - https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/bar-

guernica-em-porto-alegre-recebe-ex-guerrilheiros-para-relembrar-os-anos-de-exilio 

Domingo de sol e poesia no coração da capital gaúcha reuniu Diógenes de 

Oliveira e Ubiratan de Souza 

Guilherme Oliveira Brasil de Fato | Porto Alegre | 

Ex-guerrilheiros contaram suas histórias entre músicas revolucionárias na voz e 
violão do cancioneiro Ciro Ferreira - Foto: Guilherme Oliveira 

Dois ex-guerrilheiros e um cancioneiro. Entre eles, algumas 
gerações de diferença. Porém, a arte aproxima tudo. E assim como 
aproximou Diógenes de Oliveira, Ubiratan de Souza e Ciro Ferreira, 
aproximou o público de histórias de um tempo em que lutar por 
seus direitos era um defeito que matava. Eles sobreviveram a noite 
de trevas que durou 21 anos (1964-1985) e, pela sorte dos 
presentes, falaram sobre os anos de exílio recordando os diversos 
países em que viveram. 

Diógenes saiu dos porões da ditadura em troca do cônsul do Japão, 
em 1970. Ubiratan em troca do embaixador suíço, em 1971. Pelo 
mundo, encontraram figuras mitológicas, como Ernesto Che 
Guevara e Salvador Allende. Na tertúlia musical "Memórias do 

https://www.youtube.com/watch?v=o5OxdeIBsgw


Exílio", que ocorreu no último domingo (21), em Porto Alegre, 
cada país era relembrado por pequenos causos seguidos de 
músicas cantadas e tocadas no violão por Ciro Ferreira. 

::Opinião | Jamais venceremos a batalha sem guerrear no campo da cultura:: 

Histórias narradas com propriedade por homens que se jogaram 
de corpo e alma nos processos revolucionários do seu tempo. Se a 
direita mandava calar, eles respondiam a bala que não iriam 
aceitar! E assim como o disparo da arma eram os acordes tocados 
por Ciro, um cancioneiro de mão cheia que fez todo mundo cantar 
canções como “Y en eso llegó Fidel”. 

 
"Memórias do Exílio" foi realizado no Guernica Bar, na Cidade 
Baixa / Fotos: Guilherme Oliveira 

Uma noite emocionante onde os anfitriões do Guernica foram 
muito mais do que os donos do bar. A Travessa dos Venezianos por 
si só já é um charme, mas o local que remete a guerra civil 
espanhola coordenado por jovens sensíveis e muito progressistas 
fez parecer que aquele não era o país governado pelo inominável. 
Mais parecia uma ilha, tipo aquele que se encontra no Caribe! Um 
ambiente acolhedor, fraterno e digno de entrar para a história, 
junto com os palestrantes e o músico, como símbolo de resistência 
contra o fascismo. 

Para quem não pode acompanhar no dia, a a cobertura está disponível na 

página da Rede Soberania, no Facebook. 
  
Você já percebeu que o Brasil de Fato RS disponibiliza todas 

as notícias gratuitamente? Não cobramos nenhum tipo de 

assinatura de nossos leitores, pois compreendemos que a 

democratização dos meios de comunicação é fundamental 

para uma sociedade mais justa. 

Precisamos do seu apoio para seguir adiante com o debate 

de ideias, clique aqui e contribua. 

https://www.brasildefato.com.br/2019/11/12/jamais-venceremos-a-batalha-sem-guerrear-no-campo-da-cultura
https://www.facebook.com/redesoberania/videos/192644456303805
https://www.facebook.com/redesoberania/videos/192644456303805
http://bit.do/amigodobdf


Fonte: BdF Rio Grande do Sul 

Edição: Marcelo Ferreira 

  

ENCERRAMENTO 

VAMOS FICANDO POR AQUI COM O “BOM DIA, DEMOCRACIA! 
“ EU SOU PAULO TIMM./ ESPERO VOCÊS AMANHÃ NESTE MESMO HORÁRIO./ 

 
  

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

  

Hoje, dia 23 do novembro azul, mês de atenção à saúde do homem. Cuidado com o silencioso câncer 

de próstata. Mata. Consulte um médico. 

                 Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil 
  

* 

Nova onda do COVID preocupa Europa. ÁUSTRIA, depois de obrigar à vacinação, decreta novo 

lockdown e população civil reage às medidas, reeditando o que vem ocorrendo em outras 

cidades.  Importante registrar que nem todos os negacionaistas contra a vacina são fascistas ou de 

extrema direita. O senso crítico à várias dimensões da modernidade, sobretudo à denominada 

BIGFARMA, BIG TEC e empresas de como processamento de alimentos, aliado ao estilo de vida NEW 

AGE, com forte influência oriental e não raro recurso ao pensamento mágico, gerou no mundo 

ocidental esta prevenção â vacinas, remédios e até tratamentos médicos. 

  

Os negacionistas da Terra finita – CORREIO DA CIDADANIA 

https://www.ecodebate.com.br/2021/11/22/os-negacionistas-da-terra-finita/ 

  

No Brasil, esta tendência é muito menor e, no contexto da pobreza da população e falta de 

documentos – vide o tema da redação do último ENEM (Extra- Tema da redação do Enem sobre 

invisibilidade e registro civil é criticado nas redes: 'Ia zerar'), a carteirinha de vacinação é um 

verdadeiro atestado de cidadania -. 

Brasil chega a 80% da população adulta com esquema vacinal completo contra Covid. Felizmente. 

  

Ultima hora – 
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 RS tem a gasolina mais cara do Brasil: R$ 7,99 

Lula dispara, ultrapassa Bolsonaro e venceria em todos os cenários, aponta Paraná Pesquisas 

No levantamento anterior, realizado em junho, instituto mostrava Lula e Bolsonaro em empate 

técnico 

Publicado BRASIL DE FATO- https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/lula-dispara-ultrapassa-

bolsonaro-e-venceria-em-todos-os-cenarios-aponta-parana-pesquisas No estudo divulgado nesta 

segunda, Lula vence nos quatro principais cenários estimulados da pesquisa no primeiro turno. O 

petista varia de 34,9% a 35,8% dos eleitores. A preferência por Bolsonaro fica entre 29,2% e 30,1% 

nos diferentes testes feitos pelo Paraná Pesquisas. Em junho, Lula marcava 34,6% e o atual 

presidente, 36,9%. O ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Sergio Moro 

(Podemos), que lançou sua pré-candidatura há cerca de duas semanas, aparece em terceiro lugar em 

três cenários, com percentual que varia entre 10,7% e 11,2%. 
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Lula venceria de Bolsonaro, Doria e Leite com folga no 2º turno, aponta pesquisa PoderData 

DataFolha: Lula mantém distância de 25 pontos percentuais para Bolsonaro no segundo turno 

Pesquisa Ipec traz Lula com 49% das intenções de voto e Bolsonaro com apenas 23% 
  

  

  

  

O MP e a Defensoria Pública investigam uma operação da Polícia Militar que deixou ao menos oito 

mortos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O PSDB continua hoje as 

discussões sobre como concluir a prévia para definir o candidato do partido nas eleições de 2022. As 

agências da Caixa Econômica voltam a funcionar presencialmente em horário normal, o mesmo de 

antes da pandemia. E vão ser divulgados hoje os indicados em Grammy 2022. G1 Resumão 177 

  

Como fazemos diariamente, 

estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e 

JORNAL COLETIVO 

  

Com o apoio da Central Única dos Trabalhadores CUT/RS , ADURGS SINDICAL e CRESOL 

          Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da informação 

transparente/ 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/lula-dispara-ultrapassa-bolsonaro-e-venceria-em-todos-os-cenarios-aponta-parana-pesquisas
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/lula-dispara-ultrapassa-bolsonaro-e-venceria-em-todos-os-cenarios-aponta-parana-pesquisas
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/29/lula-venceria-de-bolsonaro-doria-e-leite-com-folga-no-2-turno-aponta-pesquisa-poderdata
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/17/datafolha-lula-mantem-distancia-de-25-pontos-percentuais-para-bolsonaro-no-segundo-turno
https://www.brasildefato.com.br/2021/06/25/pesquisa-ipec-traz-lula-com-49-das-intencoes-de-voto-e-bolsonaro-com-apenas-23


  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em meu FB e conto 

neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO. 

  

FIQUE CONOSCO. ACESSE: 

  

  

  

  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

Impasse na crise aprofunda crise no PSDB 

ESP 

Relator do Auxílio Brasil prevê reajusta anual 

FOLHA 

Moradores acham 8 corpos em favela depois após ação policial 

MATINAL POA 

PODCASTS 

O Assunto g1 dia 23 de novembro: Prévias frustradas – o apagão tucano. (E o 

congraçamento  virou barraco..) 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/23/o-assunto-584-previas-

frustradas-o-apagao-tucano.ghtml   

De 1994 até 2014, o PSDB foi protagonista de todas as eleições presidenciais, vencendo as duas 

primeiras (com FHC) e perdendo para o PT no 2º turno das demais. Mesmo em 2018, Geraldo 

Alckmin conseguiu reunir a maior coalizão do pleito, antes de terminar em 4º lugar, com menos de 

5% dos votos. Naquela altura, “o eleitor antipetista começou a enxergar mais defeitos no partido”, 

lembra o jornalista Fábio Zambeli, analista-chefe em São Paulo da plataforma Jota. E migrou em peso 

para Jair Bolsonaro. Desta vez, sem nenhum postulante com força suficiente para se impor de saída 

na disputa interna, a sigla marcou inéditas prévias para escolher entre João Doria (SP), Eduardo Leite 

(RS) e Arthur Virgílio (AM). Mas, na hora H, a milionária plataforma de votação simplesmente não 

funcionou. E agora os tucanos se bicam sobre o que fazer, expondo fraturas de difícil conserto. Na 

avaliação de Zambeli, o desastre de domingo “é um case de antipropaganda para o eleitor 

arrependido do voto em Bolsonaro” e empurra ainda mais o PSDB à condição de “plano C” para o 

espectro político que vai do centro à direita – atrás do próprio presidente e do ex-juiz Sergio Moro. 

“Há mais dúvida do que convicção na empreitada, seja com Doria ou com Leite”, diz. Favorito para 

vencer caso as prévias aconteçam, o governador de São Paulo será o mais prejudicado se o impasse 

se estender indefinidamente. 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/23/o-assunto-584-previas-frustradas-o-apagao-tucano.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/23/o-assunto-584-previas-frustradas-o-apagao-tucano.ghtml
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CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 23 DE NOVEMBRO 
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-crescimento-da-ultradireita-na-america-latina-

ouca-podcast.shtml 

O crescimento da ultradireita na América Latina 

No Chile, candidato que elogia ditadura de Pinochet chegou ao segundo turno 

  

OPINIÕES 

Gilvan Cavalcanti FB 411825gi2scf9c89h0 ah  · DIA 23 NOVEMBRO 

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 22/11/2021 

Fernando Gabeira - Bolsonaro e a extinção da espécie humana 

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

A pane foi do próprio PSDB 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../a-pane-foi-do-proprio... 

Elio Gaspari - Propaganda transforma Planalto em casa da sogra 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../elio-gaspari... 

Rafael Cortez* - Resultado é secundário em legenda desunida 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../rafael-cortez... 

Denis Lerrer Rosenfield* - O tour de Lula 

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

Celso Rocha de Barros - Lula no palco, Bolsonaro em fuga 

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

Marcus André Melo* - Chile despedaçado 

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

Ruy Castro - Blearghh! em uníssono 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ruy-castro-blearghh... 

https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-crescimento-da-ultradireita-na-america-latina-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-crescimento-da-ultradireita-na-america-latina-ouca-podcast.shtml
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18?__cft__%5b0%5d=AZXCWnLe6oHbSfDoC25X80gAqtbtL_8XrFC7velPYA5OcIkxHOS_0fmI-ro8NBG8xNych4yAmzh6qnGOhRWX_rBSZTlTn2WxNmSqKDeNVIIpuDZGT-tJ2o5VkNHxfMkt0nw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18
http://gilvanmelo.blogspot.com.br/?fbclid=IwAR3TXAaGHviNCbUW8PVup3zN7vUxg8OCpKme9pULWlePHu6tJb0AeeGkdxI
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/fernando-gabeira-bolsonaro-e-extincao.html?fbclid=IwAR0f6vFxumnPhTYC1bw8UyaOXUaRqc4BtrZ0jBED8bdSmyizaL-ya5VUJTs
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/a-pane-foi-do-proprio-psdb.html?fbclid=IwAR0waxn1ojXaTPyrUyZg9pAiOMe95qpU5X3PJrTuDFlv637Ukz7LFGRpjsY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Felio-gaspari-propaganda-transforma.html%3Ffbclid%3DIwAR1_pY4NXJS6ELK8z0_SemR65CYN5hYLctXI71wEvrh9sVbX-xoMEsuML4g&h=AT1AVhFez17NPhcBqtxZYzZ75TfOktS9yI0v2cmAlxngKr6z6ZWgAxlovmbeOf8mQsiPMwBohQQrYg0kG_6rv9NxdF4BUy_QFFudR2bHV6usWPV-bxrGkEN0QIxk5e4jTwxv&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0TvaifpADYSyc5d4Vn18UjMUUsmqdGu-U-b-lK7cA2sord5L3sLjlbsLJcsmQMPolUTaU91LRQDB3orThNX4EWTovDKY1NafrTVc9EBaoh7kRvoEzSUH3H0bUJxAKUKtBFZc7iTGE9yVQGOTwTI7YGkA
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/rafael-cortez-resultado-e-secundario-em.html?fbclid=IwAR12PMzuPV8FMMqWjBgTaS2mkHC4pRmCAHhUL-k3sOeR5tkzbZEpjzTo_UE
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/denis-lerrer-rosenfield-o-tour-de-lula.html?fbclid=IwAR1Z8RRAzAawXQf-w7jijBOy1WTpxEumadsBgvsRUpQDghEU8sUunpfU6mI
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/celso-rocha-de-barros-lula-no-palco.html?fbclid=IwAR3JBGhp07fOwF91LzXghSQSJmFxiUhgIPmR_4FsFLXoVoQhs1YWeE3IYtU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fmarcus-andre-melo-chile-despedacado.html%3Ffbclid%3DIwAR3FjRPdPkypY5bd-yXS4PGK_1PYW0Q3RZsMCz10h4BUUm1RhvhUy_kmleQ&h=AT0hSbxu5H_PBmWj3QI_9BsK5aqFhO9GxmsXMkuNoFhNX9spKkwdv2FBcz55qm1A0rZtZ0RDtn1ge95uhrTGJJdCL3lsnnhsA9tW8HG9qztcktAI7Qr9ga67eZQYmnolySdL&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0TvaifpADYSyc5d4Vn18UjMUUsmqdGu-U-b-lK7cA2sord5L3sLjlbsLJcsmQMPolUTaU91LRQDB3orThNX4EWTovDKY1NafrTVc9EBaoh7kRvoEzSUH3H0bUJxAKUKtBFZc7iTGE9yVQGOTwTI7YGkA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fruy-castro-blearghh-em-unissono.html%3Ffbclid%3DIwAR1nz9V7qOeIdFMXI9XFQ4o2HrayDPaVa447awGANlEY6UqYwXoHeTzC3oU&h=AT2og0T6XPNWXjzIR6N93F5DP5ppB4SwUcRYKyZyP034EpkMDoZWDvJWR7qB9Dv09T3omnsrTMj-mBsN9kALUn_CqxEmnU9Pv2JzZLPCxGtfR_ErTVs7elOMDEMWYrWRs0YO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0TvaifpADYSyc5d4Vn18UjMUUsmqdGu-U-b-lK7cA2sord5L3sLjlbsLJcsmQMPolUTaU91LRQDB3orThNX4EWTovDKY1NafrTVc9EBaoh7kRvoEzSUH3H0bUJxAKUKtBFZc7iTGE9yVQGOTwTI7YGkA


Catarina Rochamonte* - Inep, Enem e doutrinação reversa 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../catarina-rochamonte... 

Mirtes Cordeiro* - A Educação, mesmo cambaleante, ainda é a esperança 

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

Antônio Gois - A cara do governo 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../antonio-gois-cara-do... 

Bruno Carazza* - De Marina para Moro 

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

Luiz Carlos Mendonça de Barros* - O debate fiscal revisitado 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-mendonca... 

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

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

BOLETIM AEPET 

http://www.aepet.org.br/w3/paginas/formularios/atualizeSeuContato.php 

AEPET: há 60 anos trabalhando para o Brasil soberano e desenvolvido - Ciclo de palestras começa 

quarta-feira (24), às 18h, reafirmando compromissos históricos da AEPET 

  

Produção da Replan, maior refinaria da Petrobrás, caiu 85% em setembro. Motivada por uma parada 

de manutenção em uma unidade de hidrotratamento de diesel, diminuição do processamento de 

derivados de petróleo abriu ainda mais espaço para a importação de combustíveis 

  

Esclarecimento sobre as verdadeiras causas de déficits técnicos na Petros 

Paulo Teixeira Brandão -  Existem postagens equivocadas sobre as verdadeiras causas de déficits 

técnicos 

  

A nova Guerra Fria - Boaventura de Sousa Santos - A prevalência atual do poder cru traz consigo um 

péssimo presságio e um enorme desafio para a democracia liberal 

O silêncio dos grandes meios à viagem de Lula à Europa é um escárnio 

Roberto Amaral -Toda sociedade que se preza (como EUA, Rússia, China e Cuba) tem sua própria visão 

  

NOTÍCIAS DO DIA 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fcatarina-rochamonte-inep-enem-e.html%3Ffbclid%3DIwAR0JN4JN_dMyA1-AQDiNZgVAcL33rF5xkmih_CbjxF678nmXbiRTqEGB1a8&h=AT0mAY8cyUY29Dhbi0ZhHdVLRyWbUAuyXkV-Y_9C6XabO1Ij004NEUo2dWtWDj43d_W52pRPXsbOlyT4hU5Zdx3vSK4TgYiLwzCxgyiy9vTj5ZFlWPvq8NiIvvNh3hJet31r&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0TvaifpADYSyc5d4Vn18UjMUUsmqdGu-U-b-lK7cA2sord5L3sLjlbsLJcsmQMPolUTaU91LRQDB3orThNX4EWTovDKY1NafrTVc9EBaoh7kRvoEzSUH3H0bUJxAKUKtBFZc7iTGE9yVQGOTwTI7YGkA
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/mirtes-cordeiro-educacao-mesmo.html?fbclid=IwAR1cSy2KqrE128nmxrhpghZ2j18sLtcjj0ygJG1C-m4WwFSqeKRLmShsUww
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/antonio-gois-cara-do-governo.html?fbclid=IwAR2KC9CBBqDED8G4Hi2BiLL7iMmc7JYtW15vPCeG9Oqcst_Yo5iR6mRkTl0
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/bruno-carazza-de-marina-para-moro.html?fbclid=IwAR0O7X1uz-zLB_w7wULJC2ra6NyCzjNy0CRiRQaaS1EVvlpXtf3rBs3Au9E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fluiz-carlos-mendonca-de-barros-o-debate.html%3Ffbclid%3DIwAR0JN4JN_dMyA1-AQDiNZgVAcL33rF5xkmih_CbjxF678nmXbiRTqEGB1a8&h=AT28-iiEnxxJVLrFV27Nlz-lVrmbV3q353TdGQYh6uJdZvmlVLbUxiILvB7QZukg_ANKUZ3tdSTKqEn5AqPElhWklb5nBs17B0RNTNkxCHAMH3W_jHIyMD3PdhM3MFsgyx6D&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0TvaifpADYSyc5d4Vn18UjMUUsmqdGu-U-b-lK7cA2sord5L3sLjlbsLJcsmQMPolUTaU91LRQDB3orThNX4EWTovDKY1NafrTVc9EBaoh7kRvoEzSUH3H0bUJxAKUKtBFZc7iTGE9yVQGOTwTI7YGkA
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/o-que-midia-pensa-editoriais-opinioes_22.html?fbclid=IwAR30Rp-gNSlbYQsoB1VyK2eQYU0KK39-qutqDIwwC4FwRHUPQxNJQUmc6tM
http://www.aepet.org.br/w3/paginas/formularios/atualizeSeuContato.php


Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal 

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

Relatório global. EUA integram pela primeira vez lista de democracias "em 

retrocesso" 

por Joana Raposo Santos – RTP - https://www.rtp.pt/noticias/mundo/relatorio-global-eua-integram-

pela-primeira-vez-lista-de-democracias-em-retrocesso_n1365016  

  

O relatório mostra que o mundo está a tornar-se mais autoritário e que os governos democráticos 

estão a retroceder. Leah Millis - Reuters 

Os Estados Unidos foram, pela primeira vez, adicionados à lista anual de democracias "em 

retrocesso" no Relatório Global sobre o Estado da Democracia. A "deterioração visível" da 

democracia norte-americana terá começado já há dois anos e pode estar a replicar-se noutras 

nações. Os especialistas temem que o número de regimes autoritários aumente cada vez mais, em 

vez de regredir. 

“Este ano, classificámos pela primeira vez a democracia dos Estados Unidos como em retrocesso, mas 

os nossos dados sugerem que esse retrocesso começou, pelo menos, em 2019”, denuncia o 

documento. 

 

De uma forma geral, o relatório do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social 

(International IDEA) mostra que o mundo está a tornar-se mais autoritário e que os governos 

democráticos estão a retroceder, recorrendo a práticas repressivas e enfraquecendo o Estado de 

Direito. 

 

No caso dos EUA, verifica-se “uma democracia de elevado desempenho e, em 2020, até melhoraram 

a performance em alguns indicadores sobre a administração imparcial”, que está associada à 

corrupção e aplicação previsível da lei. 

 

Contudo, a queda nas liberdades civis e no controlo aplicado aos ramos do Governo indicam que 

“existem sérios problemas com os fundamentos básicos da democracia”, explicou Alexander Hudson, 

coautor do relatório, citado pelo Guardian. 

 

“Em 2020/2021 deu-se uma viragem histórica, quando o Presidente Donald Trump questionou a 

legitimidade dos resultados eleitorais de 2020 nos Estados Unidos”, elucida o documento, referindo-se 

ao facto de o antigo líder da Casa Branca ter considerado a vitória do atual Presidente, Joe Biden, 

uma fraude. 

 

Para o mau desempenho norte-americano na área da democracia terá também contribuído a “queda 

na qualidade da liberdade de participação em protestos e demonstrações”, algo que o relatório diz ter 

acontecido após a morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia, no verão de 2020 – 

episódio que gerou centenas de manifestações contra a injustiça racial nos EUA. 

Três Estados-membros da UE com democracias “em retrocesso” 

Para o secretário-geral do International IDEA, Kevin Casas-Zamora, “a visível deterioração da 

democracia nos Estados Unidos - como verificado na tendência crescente de contestar resultados 

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/relatorio-global-eua-integram-pela-primeira-vez-lista-de-democracias-em-retrocesso_n1365016
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/relatorio-global-eua-integram-pela-primeira-vez-lista-de-democracias-em-retrocesso_n1365016
https://www.theguardian.com/us-news/2021/nov/22/us-list-backsliding-democracies-civil-liberties-international


eleitorais credíveis, nos esforços para reduzir a participação eleitoral e na polarização descontrolada -

, é uma das mais preocupantes”. 

 

“A contestação violenta das eleições de 2020, sem qualquer prova de fraude, já foi replicada em 

locais tão diversos como Myanmar, Peru e Israel”, alertou o responsável. 

 

O número de democracias em retrocesso duplicou na última década e abrange um quarto da 

população mundial. Tal como os Estados Unidos, também nações europeias estão nesta lista, 

nomeadamente a Hungria, Polónia e Eslovénia. 

 

Apenas dois dos países que no ano passado constavam na lista de democracias em retrocesso 

conseguiram, este ano, passar para a lista de democracias em pleno funcionamento, depois de as 

suas situações terem melhorado: Ucrânia e Macedónia do Norte. 

 

Por outro lado, Mali e Sérvia deixaram a lista de democracias em retrocesso para deixarem de ser 

consideradas democracias de todo. 

 

Este é o quinto ano consecutivo em que o número de países com inclinação para o autoritarismo 

supera o número de nações em evolução democrática positiva. E o International IDEA receia que a 

tendência se mantenha daqui em diante. 

Mundo possui apenas 98 democracias 

O relatório do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social, com sede em 

Estocolmo, mede o desempenho democrático de 158 países desde 1975 e procura fornecer um 

diagnóstico sobre o estado das democracias em todo o mundo. 

 

Para tal, encaixa cada nação numa de três categorias: democracias (incluindo aquelas “em 

retrocesso”), governos híbridos ou regimes autoritários. 

 

Em 2021, de acordo com dados provisórios do International IDEA, o mundo possui 98 democracias – o 

número mais baixo em vários anos -, 20 regimes híbridos (incluindo Rússia, Marrocos e Turquia) e 47 

Governos autoritários (como a China, Arábia Saudita ou Irão). 

 

Significam estes números que, a nível global, mais de uma em cada quatro pessoas vive numa 

democracia em retrocesso. Se forem adicionados à lista os regimes considerados autoritários ou 

híbridos, esse número sobe para mais de duas em cada três pessoas. 

 

“A pandemia certamente acelerou algumas destas tendências negativas, particularmente em locais 

onde a democracia e o Estado de Direito já estavam enfraquecidos”, explicou Casas-Zamora. 

 

Sobre Portugal, o relatório conclui que o regime democrático sofreu um retrocesso em áreas 

sensíveis - a independência judicial, ausência de corrupção e igualdade perante a lei -, sendo o único 

país da Europa Ocidental a registar uma queda em três parâmetros de avaliação. 

 

ARTIGOS RELACIONADOS 

  

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/portugal-sofreu-retrocessos-na-qualidade-da-democracia_n1364922
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/portugal-sofreu-retrocessos-na-qualidade-da-democracia_n1364922


Portugal sofreu retrocessos na qualidade da democracia 

atualizado 22 Novembro 2021, 08:06 

  

Ano de 2020 registado como o pior para a democracia no mundo e em Portugal 

atualizado 22 Novembro 2021, 08:23 

  

Não por acaso a preferência dos chilenos poor JA. Kast, de extrema direita, defensor de Pinochet, com 

dois pontos de vantagem sobre o candidato BORIC da esquerda e fortemente cotado para vencer o 

segundo turno em 19 de dezembro próximo, levou a Bolsa de Valores naquele país ter um crescimento 

record. Eles se complementam... 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Presidente Bolsonaro diz que se Ministro da Educação tivesse influenciado o Exame do ENEM não 

haveria questões ideológicas que ainda remanescem. Mal sabe ele que ideologia não é um conceito 

que se refira exclusivamente a pensamentos de esquerda. Pelo contrário, a esquerda, principalmente 

os marxistas, tomam IDEOLOGIA como falsa consciência, ou seja, todo um sistema de ideias que 

distorcem a realidade com vistas á justificação da dominação de classe. Hoje, entretanto, ideologia é 

tomada como qualquer sistema articulado de ideias e conceitos e ideológico tem mais o sentido de se 

referir às pessoas que se estreitam dogmaticamente dentro deste modelo, ou seja, tem o sentido de 

sectário, que toma tais ideias como verdadeira seita. Aí Bolsonaro é, na verdade, o mais ideológico dos 

Presidentes que já tivemos. Um refém de uma ideologia de extrema direita. 

“Bolsonaro passará para a história como um coitado enfezado”, afirma Mario Prata. O irreverente 

escritor, dramaturgo, jornalista e cronista mineiro fala sobre sua literatura e desatinos do Brasil atual 
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Até que enfim, Ministro do M.A. adminitE que desmatamento da Amazônia é inaceitável e diz que 

ampliará Operação GUARDIOES DA AMAZONIA. Mas com legislação , recursos e instituições 

debilitadas pouco poderá fazer. E continua apostando no apoio de órgãos de segurança para as 

operações. Outro erro. Como erra em dizer que nossa emissão de carbono derivada do desmatamento 

seja insignificante nas mudanças climáticas. 

STF suspende quebra de sigilo de Bolsonaro determinada pela CPI da Covid 

A medida foi aprovada pela CPI da Covid no dia 26 de outubro e determinava ainda o banimento do 

presidente das redes sociais e uma retratação após ele ter divulgado a informação falsa de que a 

vacina contra a covid aumenta o risco de infecção pelo vírus da AIDS. Leia a matéria aqui. 

Lei do vale-gás é sancionada, mas governo diz que benefício não está garantido 

Auxílio ainda não dispõe de recursos suficientes para iniciar e manter o programa, disse o secretário 

especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, durante coletiva de imprensa."O fato da fonte 
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(de custeio) ser dividendos da Petrobras não faz muita diferença, porque a partir do momento em 

que se paga o dividendo para o governo, ele entra na conta única. Hoje, o normal é usar esse recurso 

para pagar dívida." Leia a matéria aqui. 

RJ: familiares localizam os corpos após chacina em São Gonçalo 

Os mortos já estão há mais de 12 horas no local. Quem vive na localidade, pobre e com barracos 

humildes, afirma que as vítimas foram executadas após a Polícia Militar entrar na comunidade — 

horas após a morte de um sargento da PM. Leia a matéria aqui. 

  

  

• Folhapress 

Filho do presidente do STJ ingressa em ação na corte às vésperas do julgamento 

  

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Eduardo Filipe Alves Martins, filho do presidente do STJ 

(Superior Tribunal de Justiça), ministro Humberto Martins, passou a representar uma empresa em 

litígio contra a União dias antes do julgamento de uma ação sobre indenizações que podem chegar a 

R$ 8 bilhões. Trata-se de antiga disputa judicial entre a BR Distribuidora e a Forte Comércio 

Importação, Exportação e Administração Ltda., rede de revenda de combustíveis. As partes 

pretendem que o Judiciário 

O Globo-https://br.noticias.yahoo.com/ap%C3%B3s-quase-dois-meses-atraso-215058077.html 

Após quase dois meses de atraso, Capes diz que vai pagar bolsas 'nos próximos 

dias' 

  

O Globo 

Bolsonaro leva o jogador Maurício, que fez comentários homofóbicos, para falar com apoiadores 

- Atleta foi afastado de clube de vôlei em razão das postagens que fez 

  

Extra 

Alvo de mandado de prisão, Allan dos Santos chama ministro Alexandre de Moraes de ‘psicopata’ e 

‘tirano’ - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal 

(STF)... 

  

  

  

Internacionais 
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Governo Maduro arrasa e vence na grande maioria dos departamentos nas eleições regionais na 

Venezuela, que teve a presença da Oposição, embora dividida, nas urnas. Estados Unidos critica. 

Enquanto isso, Nicarágua, se retira da OEA, um organismo fortemente influenciado pelos americanos   

AFP 

EUA diz que eleições na Venezuela 'não refletem a vontade do povo' 

  

AMÉRICA LATINA INDO PARA A EXTREMA DIREITA 

CHILE - Marcus André Melo* - Chile despedaçado 
  

Folha de S. Paulo-https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/marcus-andre-melo-chile-

despedacado.html?fbclid=IwAR3FjRPdPkypY5bd-

yXS4PGK_1PYW0Q3RZsMCz10h4BUUm1RhvhUy_kmleQ 

Alienação eleitoral e reforma institucional minaram a estabilidade de um sistema dinástico 

Há grande perplexidade sobre a turbulência no Chile, o país mais bem-sucedido economicamente da 

região e que exibia maior estabilidade. O cenário é desolador. O padrão de competição política 

vertebrado por duas coalizões de centro-direita e centro-esquerda, deu lugar a um confronto entre 

outsiders extremistas. Boric, líder estudantil sem experiência que surgiu como candidato 

independente, lidera coligação com o partido comunista e movimentos. Kast foi candidato 

independente; agora é líder de partido de perfil pinochetista. 

Há duas explicações complementares. A primeira é histórica; a segunda, institucionalista. Tratei 

da primeira em coluna aqui. Para a segunda, a debacle do sistema deve-se a mudanças na 

representação política. A primeira refere-se às regras de registro eleitoral. O país adotou há 30 anos 

o "voto obrigatório, registro voluntário"; não registrados sofriam sanções não triviais caso não 

votasse, o que criava incentivos para o não registro. A taxa de registro dos jovens despencou de 

90,7% para 17,5% entre 1988 e 2011: uma geração inteira alienada das eleições. A reação levou a 

uma mudança radical, em 2013, para "registro automático, voto facultativo". Resultado: queda brutal 

no comparecimento às urnas nas eleições presidenciais de 2013 (49%) e de 2017 (46%); idem, nas 

legislativas; no plebiscito de 2020 (50%) e nas eleições para a constituinte em 2021 (43%). Há déficit 

de legitimidade democrática: hiperpolitização por seleção, apenas os mais engajados tendem a votar. 

 

A segunda delas envolve o sistema binomial —modelo só adotado no país— no qual os distritos têm 

dois representantes; se o candidato no topo da lista de uma coalizão tiver mais que o dobro do da 

rival, a coalizão leva as duas cadeiras em disputa. Caso contrário, a segunda cadeira vai para a lista 

rival. O modelo é inclusivo e garantiu que o perdedor permanecesse no jogo legislativo. 

 

O sistema criou incentivos para que se formassem duas coalizões estáveis, que se alternaram no 

poder. No entanto, em 2015 o novo governo o eliminou. Segundo Gamboa e Morales, o objetivo era 

resolver problemas na seleção de candidatos em coalizões de centro esquerda cada vez mais amplas 

(> 5 partidos). Até então as coalizões só poderiam apresentar dois candidatos. Os distritos passaram 

a ter de três a oito cadeiras na Câmara, e de duas a cinco, no Senado. Candidaturas idem; mas as 

independentes foram permitidas. 

 

Essas mudanças seriam as causas institucionais da atual fragmentação e radicalização. Mas elas se 
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mesclam a um legado histórico de elementos dinásticos da política chilena. O vencedor será 

hiperminoritário e a governabilidade estará em risco. 

*Professor da Universidade Federal de Pernambuco e ex-professor visitante do MIT e da Universidade 

Yale (EUA). 

  

Nacionais 

Brasil tem 4 milhões de pessoas trans e não binárias, revela estudo da Unesp, inédito no país 
Segundo os organizadores da pesquisa, os resultados mostram a urgência de políticas de saúde 

voltadas para esse público 

Publicado BRASIL DE FATO -  22 de Novembro de 2021 às 20:55 

PEC DOS PRECATÓRIOS – Conta não fecha mas já há entendimento de que o AUXILIO BRASIL seja 

permanente e que possa ser estendido e reajustado no ano eleitoral de 2022. 

Senadores reúnem com técnicos do Governo para chegar a um acordo sobre PEC DOS PRECATÓRIOS 

que deverá ser votada na CCJ ainda nesta semana. Ainda não há acordo embora haja uma tendência 

a se evitar o furo no TETO DE GASTOS. Até Moro entra no debate e vai ao Senado defender texto 

alternativo proposto pelo sem. J. Aníbal.- 

·         Veja como é dividido o Auxílio Brasil por região do país 

No dia 30 deste mês, serão contemplados aqueles que...pagamento. Confira abaixo o calendário 

completo de novembro e dezembro e relembre ... 

• Cerca de 49,18% dos beneficiários do Auxílio Brasil estão no Nordeste 
• Região Sudeste aparece em segundo lugar, com 27,29%  
• Bahia e São Paulo lideram no número de famílias  

Cerca de 61% das famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, que deu início aos pagamentos nesta 

quarta-feira (17), são do Norte ou Nordeste do país. Os dados foram divulgados pelo Ministério da 

Cidadania. 

No entanto, na distribuição de inscritos por região, o Sudeste aparece em segundo lugar, com 27,29% 

dos beneficiários (3,9 milhões de pessoas). A região só perde para o Nordeste, que abriga 49,18% das 

famílias (1,7 milhões de pessoas) que dependem do Auxílio Brasil. Vale lembrar que, enquanto o 

Nordeste abrange nove estados brasileiros, o Sudeste é formado por quatro. 

Em terceiro lugar, aparece o Norte, com 12,27% (1,7 milhão de famílias), seguido pelo Sul, com 6,45% 

(935,5 mil famílias) e Centro-Oeste, com 4,81% (698,4 mil famílias). 

Com relação aos estados, Bahia lidera com 1,8 milhão de dependentes, seguido por São Paulo, com 

1,6 milhão de dependentes. 

. 

Petrobrás lança mais uma propaganda enganosa sobre os preços dos combustíveis- Enquanto pesa a 

mão sobre o consumidor, empresa distribui 63 bilhões em lucros e dividendos 

Federação Única dos Petroleiros 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/brasil-tem-4-milhoes-de-pessoas-trans-e-nao-binarias-revela-estudo-da-unesp-inedito-no-pais
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/brasil-tem-4-milhoes-de-pessoas-trans-e-nao-binarias-revela-estudo-da-unesp-inedito-no-pais
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/brasil-tem-4-milhoes-de-pessoas-trans-e-nao-binarias-revela-estudo-da-unesp-inedito-no-pais
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/22/brasil-tem-4-milhoes-de-pessoas-trans-e-nao-binarias-revela-estudo-da-unesp-inedito-no-pais
https://br.financas.yahoo.com/noticias/quase-metade-dos-beneficiarios-do-auxilio-brasil-residem-no-nordeste-191915650.html
https://www.correiocidadania.com.br/2-uncategorised/14824-petrobras-lanca-mais-uma-propaganda-enganosa-sobre-os-precos-dos-combustiveis


https://www.correiocidadania.com.br/2-uncategorised/14824-petrobras-lanca-mais-uma-

propaganda-enganosa-sobre-os-precos-dos-combustiveis 

  

ARTIGO DO DIA 

Forum Demos  - Zemmour: o revanchismo  do colonizador  
  

  por Álvaro Vasconcelos 

O discurso da extrema-direita tem sido filiado na retórica fascista, mas outra dimensão, 

menos explorada, é a do discurso civilizacional e racial do colonialismo.  

No discurso nacionalista identitário em França, como em Portugal, está presente o mesmo 

ressentimento contra os que conquistaram a liberdade em guerras que a potência colonial 

perdeu, o mesmo pulsar revanchista e a mesma recusa em reconhecer os crimes coloniais. 

Este ressentimento é explorado por líderes populistas, atribuindo todos os males dos seus 

países aos imigrantes – um discurso demagógico cujo eco se amplifica  em tempos de crise. 

No discurso nacionalista identitário em França, como em Portugal, está presente o mesmo 

ressentimento contra os que conquistaram a liberdade em guerras que a potência colonial 

perdeu, o mesmo pulsar revanchista e a mesma recusa em reconhecer os crimes coloniais. 

As sondagens mostram que a extrema-direita francesa poderia ter mais de 30% dos votos na 

primeira volta nas eleições presidenciais de abril de 2022 (em 2017, Le Pen obteve 21,5 %). 

Particularmente grave é a emergência de Eric Zemmour como o candidato com hipóteses de 

passar à segunda volta.  

Como não ficar indignado ao ouvir Zemmour, propulsado por uma 

onda mediática, propagandear a tese da“grande substituição “– os antigos colonizados iriam 

agora colonizar a França –, ao ouvi-lo defender a tortura e afirmar que os franceses que 

apoiaram a libertação da Argélia deviam ter sido fuzilados. Como não ficar arrepiado quando 

cerca de 40% dos eleitores dizem que votariam em alguém que defende Pétain e retoma as 

teses antissemitas contra Dreyfus. 

Para os nacionalistas, os crimes coloniais, o racismo civilizacional com que os justificavam, 

não devem ser denunciados porque poriam em causa o passado glorioso e sem mácula que 

propagam. Para eles, ser francês ou português significa solidarizar-se com os crimes 

do passado, como faz Zemmour que depois de afirmar que o General Bugeaud “começou a 

massacrar os muçulmanos e mesmo certos judeus” quando chegou à 

Argélia (1840) acrescenta que “ser francês” é estar ao lado do general. Não é por 

acaso que Zemmour fala de guerra civil civilizacional, alicerçando o seu discurso na 

ideologia racista com que era justificada a exploração colonial.  

Ainda mais inquietante é que poucos parecem dispostos a confrontar a retórica dos 

populistas. Os candidatos da direita democrática (LR), incluindo o antigo comissário europeu 

Michel Barnier, competem para ver quem se apropria melhor do discurso de Le Pen e 
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Zemmour contra os imigrantes e aplaudem a proposta indecorosa do Presidente do Conselho 

Europeu de financiar um muro entre a Polónia e a Bielorrússia.  

Em 2017, Macron foi eleito com um discurso de desconstrução da 

retórica identitária nacionalista que vitimiza o colonizador. Em plena campanha 

eleitoral declarou que o colonialismo era um crime contra a humanidade,e no seu 

mandato tomou algumas iniciativas importantes para reconhecer os crimes do Estado 

francês,nomeadamente durante a guerra da Argélia, bem como a recente devolução pela 

França de 26 obras-primas que tinham sido pilhadas ao Benim.  Estas ações inscrevem-se 

num processo iniciado por Chirac quando reconheceu a responsabilidade do Estado francês 

,sob autoridade de Pétain, na deportação de judeus para os campos de extermínio.  

Infelizmente, o discurso corajoso sobre o colonialismo foi acompanhado por uma visão 

securitária sobre as migrações e por posições antimuçulmanas de membros do seu governo, 

o que contribui à  banalização da retórica da extrema-direita.  

Macron ainda é a melhor alternativa ao nacionalismo identitário - as sondagens dão como 

certa a sua passagem à segunda volta das eleições. A sua vitória parece, hoje, provável, 

não apenas ou sobretudo pelo trabalho de memória anticolonial, o seu legado mais 

promissor, mas porque conseguiu revalorizar o papel do Estado na crise 

pandémica e conquistar a Alemanha para um ambicioso plano de recuperação europeu – 

exatamente o contrário da política de austeridade neoliberal seguida pela União na grande 

depressão de 2008 e de que os portugueses, mas também os franceses, sofreram as 

consequências. Caso tivesse continuado a aparecer como o Presidente preocupado antes de 

tudo com os interesses da alta finança, teria tido a mesma sorte dos seus 

antecessores: Sarkozy e Hollande falharam o segundo mandato.  

A vitória de Macron será mais difícil do que em 2017. Parte da esquerda terá dificuldade em 

seguir o apelo, se o houver,  de votar em Macron na segunda volta. Para isso contribuíram as 

opções políticas de Macron, mas também a fraqueza do centro-esquerda . Mélenchon, líder 

da França Insubmissa, assume-se como um populista de esquerda e contribuiu para a 

diabolização de Macron.  

No momento em que o Parlamento português votava contra o orçamento, estava a 

ler Dora Bruder, de Patrick Modiano, reconstrução nos traços do presente da memória 

perdida de uma jovem francesa judia enviada, como milhares, pelos colaboracionistas para o 

campo de Drancy e de lá para o extermínio em Auschwitz. Enquanto lia, pensava que o 

grande beneficiado da dissolução do parlamento seria o Chega, partido que alimenta o 

mesmo ódio e desejo de revanche contra os oriundos das colónias portuguesas e propaga a 

mesma retórica racista sobre o passado imperial. 

Chega, partido que alimenta o mesmo ódio e desejo de revanche contra os oriundos das 

colónias portuguesas e propaga a mesma retórica racista sobre o passado imperial. 

O que devemos aprender com a França é que o triunfo da democracia sobre o populismo 

exige alternativaspolíticas reais, mas também a desconstrução do discurso 

racista colonial. Para Portugal, essa conclusão não é displicente numa altura em que se quer 

colocar uma pedra no debate sobre o colonialismo e a guerra com que a ditadura o quis 

perpetuar. 

 



  

NESTE DIA 

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes 

  

  

DESTAQUE 

  

 BOM DIA, DEMOCRACIA engajado: 

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

Combate à fome, desemprego e discriminações 

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 

  

       AS  4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo 

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando 

3.CRISE SÓCIOECONÔMICA - Inflação, desemprego- o país de volta ao mapa da fome 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS - 

4.1.Eleições 2022 

PORTO ALEGRE   

  

Como é sabido, a Sociedade de Amigos da Cinemateca (SAC) foi selecionada através de edital para 

administrar a Cinemateca Brasileira pelos próximos cinco anos. Na última quinta-feira, 18 de 

novembro, após treze meses fechada, a instituição foi reaberta e os trabalhos retomados, ainda que 

com um grupo reduzido de antigos técnicos, que desenvolverão um plano de transição, via contrato 

emergencial de três meses, voltado à inspeção dos danos causados ao acervo, equipamentos e 

infraestrutura da Cinemateca em razão do abandono. 

  

São muitos os desafios, mas também há muito otimismo e esperança em razão do controle da 

Cinemateca estar novamente com os seus amigos. 

  



Todos os que lutaram e lutam pela Cinemateca estão de parabéns! 

  

Saudações! Diretoria da AAMICCA - Gestão 2020-22 

  

Para maiores informações, ver http://cinesac.org.br/cinemateca-brasileira-retoma-as-atividades-com-

gestao-emergencial-da-

sac/?fbclid=IwAR1fCorPnN87mKJNyTpfH6G1xHDWpGGY0Fuhu0X3fCCeWIYCNRAIa2bcNjI. 

  

Reproduzimos abaixo a nota da ABPA - Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a respeito: 

  

NOTA DA ABPA SOBRE A REABERTURA DA CINEMATECA BRASILEIRA 

  

Hoje, dia 18 de novembro de 2021, depois de cerca de 1 ano e 4 meses fechada, a Cinemateca 

Brasileira retoma suas atividades com o início da execução do plano de trabalho emergencial, a cargo 

da Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC). 

  

A Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA) recebe com alívio e entusiasmo a notícia 

da reabertura da instituição, e parabeniza os esforços empreendidos pela SAC e por todo o conjunto 

da comunidade audiovisual e da sociedade brasileira envolvidos nessa luta. 

  

Nunca antes tínhamos visto envolvimento tão amplo e intenso em prol da defesa da maior e mais 

importante instituição nacional dedicada à preservação do nosso patrimônio, e esperamos que essa 

união se mantenha, pois os desafios permanecem. 

  

A fragilidade histórica da área de preservação audiovisual e a instabilidade institucional da 

Cinemateca Brasileira são uma realidade. Desde 1984, quando se tornou uma entidade pública, 

nunca foi realizado sequer um único concurso público para a composição da equipe técnica e, dessa 

forma, a garantia de sua estabilidade, um dos pilares fundamentais do trabalho de preservação. 

  

É necessário ressaltar que sem trabalhadores não se preservam acervos, e aqui expressamos toda 

nossa admiração pela atuação incansável dos Trabalhadores da Cinemateca Brasileira ao longo de 

todo esse período. 

  

Além das dificuldades inerentes ao trabalho de preservação, entendemos que após esse longo 

período de fechamento forçado, sem seu corpo técnico especializado, sem o monitoramento 

adequado e sem a devida manutenção de seu valioso parque tecnológico, os desafios serão ainda 

http://cinesac.org.br/cinemateca-brasileira-retoma-as-atividades-com-gestao-emergencial-da-sac/?fbclid=IwAR1fCorPnN87mKJNyTpfH6G1xHDWpGGY0Fuhu0X3fCCeWIYCNRAIa2bcNjI
http://cinesac.org.br/cinemateca-brasileira-retoma-as-atividades-com-gestao-emergencial-da-sac/?fbclid=IwAR1fCorPnN87mKJNyTpfH6G1xHDWpGGY0Fuhu0X3fCCeWIYCNRAIa2bcNjI
http://cinesac.org.br/cinemateca-brasileira-retoma-as-atividades-com-gestao-emergencial-da-sac/?fbclid=IwAR1fCorPnN87mKJNyTpfH6G1xHDWpGGY0Fuhu0X3fCCeWIYCNRAIa2bcNjI


maiores. Mas torcemos para que a Cinemateca Brasileira se reerga de mais essa crise, uma das piores 

de sua história, e siga cumprindo sua missão, com o estabelecimento de políticas institucionais de 

conservação, documentação e acesso, construídas em diálogo com a comunidade de preservação 

audiovisual brasileira e com todos os setores da cadeia, contemplando a pluralidade de seus 

integrantes. Para isso, é essencial que o Conselho Consultivo incorpore, efetivamente, estes agentes. 

  

Agora o momento é de reestruturação, de avaliação rigorosa e compreensão do estado em que a 

infra-estrutura de guarda, o acervo e o maquinário se encontram. A trajetória da SAC e de seus 

integrantes, aliada ao corpo técnico experiente que será recontratado, indicam que a organização 

tem plena capacidade para tal intento, e a ABPA, com seus quase 100 membros, se coloca à 

disposição para auxiliar no que for necessário. 

  

Esperamos ver a Cinemateca Brasileira em pleno funcionamento em breve, com sua equipe técnica 

recomposta e em número adequado, executando sua bela missão de conservar, restaurar, catalogar, 

difundir e dar acesso ao patrimônio audiovisual. 

  

Viva a Cinemateca Brasileira! 

  

São Paulo, 18 de novembro de 2021. 

Associação Brasileira de Preservação Audiovisual - ABPA 

https://www.facebook.com/abpa.preservacao.audiovisual/ 

  

  

ENCERRAMENTO 

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

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

 

 

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - 

POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

  

https://www.facebook.com/abpa.preservacao.audiovisual/


Hoje, dia 22 do novembro azul, mês de atenção à saúde do homem. Cuidado com o 

silencioso câncer de próstata. Mata. Consulte um médico 

* 

Depois de muitos dias de chuva, um fim de semana agradável. Muita gente no litoral 

e serra. E com o LIBEROU GERAL, a previsão é de que, só em Torres, haverá 500 mil 

pessoas entre Natal e Passagem do Ano. Não obstante, teme-se uma proliferação do 

COVID. Já no ano passado, com todas as restrições foi um abuso, com sérias 

consequências. 

CUIDADO! 

- ‘Se Pinochet estivesse vivo, votaria nele” - Katz 

  

No Chile, más notícias. O candidato da extema direita – KATZ - 

sai na frente com 28% dos votos, contra BORIC, tido por 

alguns analistas como pouco preparado para o desafio , com 

25%, que não compensou a vantagem na Região de Santiago 

com derrotas no interior. Perdeu até mesmo na 

sua  Província,  Magallanes. Em outros pleitos o ganhador no 

primeiro turno tb foi o vencedor no segundo. Certa 

desorganização fez com que muitos tenham deixado de votar 

no fechamento das urnas, mesmo estando nas filas. 

Lamentável! 
As eleições no Chile remetem à questão da crise dos Partidos 

como forma de organização e representação populares diante 

do que Boaventura Já destacava, num de seus primeiros livros 

– PELA MÃO DE ALICE - , da emergência dos novos agentes 

sociais, hoje marcados pelo identitarismo e pela ação das 

ONGS. Ver seu artigo Quinze teses sobre o partido-movimento 

seu artigo de 16/06/2021-https://aterraeredonda.com.br/a-

nova-guerra-

fria/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-

nova-guerra-fria&utm_term=2021-11-21 

 “Neste momento de lutas defensivas é importante defender a democracia liberal, 

representativa para neutralizar os fascistas e para a partir dela radicalizar a 

democratização da sociedade e da política” 

Eleições no Chile: a raiva não basta - https://patrialatina.com.br/eleicoes-

no-chile-a-raiva-nao-basta/ 
  

  

Chile caminha para encerramento de votação para presidente com expectativa de 2º 

turno 

Gabriel Boric (Frente Ampla) venceu eleições no exterior com 60% dos votos; José 

Kast (Republicanos) ficou em 2º lugar 

https://aterraeredonda.com.br/2021/06/
https://aterraeredonda.com.br/a-nova-guerra-fria/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-nova-guerra-fria&utm_term=2021-11-21
https://aterraeredonda.com.br/a-nova-guerra-fria/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-nova-guerra-fria&utm_term=2021-11-21
https://aterraeredonda.com.br/a-nova-guerra-fria/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-nova-guerra-fria&utm_term=2021-11-21
https://aterraeredonda.com.br/a-nova-guerra-fria/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-nova-guerra-fria&utm_term=2021-11-21
https://patrialatina.com.br/eleicoes-no-chile-a-raiva-nao-basta/
https://patrialatina.com.br/eleicoes-no-chile-a-raiva-nao-basta/


Publicado BRASIL DE FATO 

Revolta de 2019 ajuda a explicar os favoritos das eleições chilenas, diz pesquisadora 

País escolhe neste domingo presidente, deputados e senadores 

Publicado BRASIL DE FATO 

        

ESPECIAL CHILE – CORREIO DA CIDADANIA 

  

Eleições chilenas: “Não queremos um Bolsonaro por aqui” 

Leonardo Wexell Severo, de Santiago do Chile 

Às vésperas das eleições presidenciais, que ocorrem no próximo domingo, o candi-

dato de extrema direita José Antonio Kast figura como um dos favoritos para ir ao 

segundo turno, em disputa com Gabriel Boric, da esquerda. "Precisamos derrotar 

Kast e o neofascismo com um projeto de transformação que una o Chile”, afirmou 

Fernando Krauss, ex-vice-presidente do Partido Socialista (PS) chileno e coordenador 

do programa de Meio Ambiente do Instituto Igualdade. 

Boric: “Chile se reencontrará com o caminho da independência, da soberania e dos 

direitos” 

Leonardo Wexell Severo, de Santiago do Chile 

Candidato do movimento “democrático, popular e antifascista”, Gabriel Boric 

encerrou sua campanha à presidência conclamando os chilenos a retomar “o 

caminho fechado pela ditadura”. 

 

“Revelamos a explosão social do Chile na luta pela sua libertação”, afirma fotógrafo 

do levante 

Caio Teixeira e Leonardo Wexell Severo, de Santiago do Chile 

"Os meios dissuasivos dos Carabineiros são muito mais violentos do que víamos nos 

anos 80", denuncia Ricardo Andrade Millacura. 

Chile: responsável de Allende pela nacionalização do cobre quer “retomar e 

industrializar riquezas” 

Leonardo Wexell Severo 

Entrevista exclusiva com o economista Orlando Caputo sobre as eleições presiden-

ciais e a nova Constituição. 

 

O caminho da América Latina 

Elaine Tavares 

O que realmente falta é coragem para fazer os câmbios estruturais e romper com o 

modo de produção capitalista. 

  

  

Como fazemos diariamente, 

https://www.correiocidadania.com.br/34-artigos/manchete/14821-eleicoes-chilenas-nao-queremos-um-bolsonaro-por-aqui
https://www.correiocidadania.com.br/72-artigos/imagens-rolantes/14822-boric-chile-se-reencontrara-com-o-caminho-da-independencia-da-soberania-e-dos-direitos
https://www.correiocidadania.com.br/72-artigos/imagens-rolantes/14822-boric-chile-se-reencontrara-com-o-caminho-da-independencia-da-soberania-e-dos-direitos
https://www.correiocidadania.com.br/2-uncategorised/14816-revelamos-a-explosao-social-do-chile-na-luta-pela-sua-libertacao-afirma-fotografo-do-levante
https://www.correiocidadania.com.br/2-uncategorised/14816-revelamos-a-explosao-social-do-chile-na-luta-pela-sua-libertacao-afirma-fotografo-do-levante
https://www.correiocidadania.com.br/2-uncategorised/14811-chile-responsavel-de-allende-pela-nacionalizacao-do-cobre-quer-retomar-e-industrializar-riquezas
https://www.correiocidadania.com.br/2-uncategorised/14811-chile-responsavel-de-allende-pela-nacionalizacao-do-cobre-quer-retomar-e-industrializar-riquezas
https://www.correiocidadania.com.br/2-uncategorised/14820-o-caminho-da-america-latina
https://www.correiocidadania.com.br/2-uncategorised/14820-o-caminho-da-america-latina


estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO FERRABRAZ, PORTAL 

LITORAL NORTE e JORNAL COLETIVO 

  

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

CRESOL 

          Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa 

da informação transparente/ 

  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em 

meu FB e conto neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO. 

  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

Caixa amplia investimentos no NE e   cria vitrine eleitoral 

ESP 

Brasil deve ter pior resultado em economias emergentes em 2022 

FOLHA 

Minha reeleição não depende de Bolsonaro, diz Lira 

  

PODCASTS 

O ASSUNTO g1 dia 22 de novembro : como o Brasil destrói a Amazônia e 

esconde os números 

• 28% do desmatamento na Amazônia ocorreu em terras públicas 
• Isolados, Piripkura sofrem com a derrubada da floresta 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/22/o-assunto-583-

amazonia-a-marcha-batida-da-destruicao.ghtml 

  
TV 247 - https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-

247/id1420237128 

Giro das 11 - Lula volta “mundial” + Dia de Zumbi e Dandara + 10 anos da Comissão da 

VerdadeGiro das 11 - Lula volta “mundial” + Dia de Zumbi e Dandara + 10 anos da 

Comissão da Verdade 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/22/o-assunto-583-amazonia-a-marcha-batida-da-destruicao.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,a9c8c3e9-ded3-4067-9e11-bfb79ebe4482
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/22/o-assunto-583-amazonia-a-marcha-batida-da-destruicao.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,a9c8c3e9-ded3-4067-9e11-bfb79ebe4482
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/11/21/terras-publicas-invadidas-somam-28percent-do-desmatamento-de-13-mil-km-na-amazonia-aponta-ipam.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,a9c8c3e9-ded3-4067-9e11-bfb79ebe4482
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/11/22/ameaca-aos-piripkura-uma-das-populacoes-que-mais-sofrem-com-a-derrubada-da-floresta-sao-os-indigenas-isolados.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,a9c8c3e9-ded3-4067-9e11-bfb79ebe4482
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/22/o-assunto-583-amazonia-a-marcha-batida-da-destruicao.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/22/o-assunto-583-amazonia-a-marcha-batida-da-destruicao.ghtml
https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128
https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128
https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-lula-volta-mundial-dia-de-zumbi-e/id1420237128?i=1000542491613
https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-lula-volta-mundial-dia-de-zumbi-e/id1420237128?i=1000542491613


Bom dia 247 - Lula encara as big techs (19.11.21) 

Bom dia 247 - Lula encara as big techs (19.11.21) 

Giro das 11 - Lula na Espanha questiona o planeta: “Onde está nosso humanismo?” 

(18.11.21) 

Giro das 11 - Lula na Espanha questiona o planeta: “Onde está nosso humanismo?” 

(18.11.21) 

  

  

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 22 DE NOVEMBRO 
Podcast explica o tempo, as formas e as caras por trás da violência contra 

a mulher no Brasil 

Série 'Gênero: feminino' traz histórias de mulheres de todo o país vítimas de abusos 

diversos - ://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/podcast-explica-o-tempo-as-

formas-e-as-caras-por-tras-da-violencia-contra-a-mulher-no-brasil-ouca.shtml 

  

OPINIÕES 

Gilvan Cavalcanti FB ti012S01 55soi1ehfdt  ·  Dia 21 novembro 

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 21/11/2021 

Paulo Fábio Dantas Neto* - Quatro ou cinco estrelas no céu da política: a realidade 

chã bate à porta 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../paulo-fabio-dantas... 

Luiz Sérgio Henriques* - O ‘desvio bolchevique’ da extrema direita 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-sergio-henriques... 

Entrevista | Alberto Aggio: 'Apoio a ditaduras revela esquerda anacrônica', afirma 

historiador 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../entrevista-alberto... 

https://podcasts.apple.com/br/podcast/bom-dia-247-lula-encara-as-big-techs-19-11-21/id1420237128?i=1000542465170
https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-lula-na-espanha-questiona-o-planeta-onde/id1420237128?i=1000542366104
https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-lula-na-espanha-questiona-o-planeta-onde/id1420237128?i=1000542366104
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
http://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/podcast-explica-o-tempo-as-formas-e-as-caras-por-tras-da-violencia-contra-a-mulher-no-brasil-ouca.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/podcast-explica-o-tempo-as-formas-e-as-caras-por-tras-da-violencia-contra-a-mulher-no-brasil-ouca.shtml
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18?__cft__%5b0%5d=AZXkcX77wo19NrVIIg3Eg1MmDqwzzLBya8IcbCVyUSmieTnDchYSmZa-ApXtq_xMzjv7ty_gSWXNM9wgwtsB9UvPLv6RU24Jm6Bs6ytD8koNRZ7zhyzbsWH0En64ICEF1cs&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18/posts/4522219331159229?__cft__%5b0%5d=AZXkcX77wo19NrVIIg3Eg1MmDqwzzLBya8IcbCVyUSmieTnDchYSmZa-ApXtq_xMzjv7ty_gSWXNM9wgwtsB9UvPLv6RU24Jm6Bs6ytD8koNRZ7zhyzbsWH0En64ICEF1cs&__tn__=%2CO%2CP-R
http://gilvanmelo.blogspot.com.br/?fbclid=IwAR0Jof69GPQExT_2NdT4ii0x0zX3MYnMMDoXbd_2AQoEylAqYyxOdx3MgY0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fpaulo-fabio-dantas-neto-quatro-ou-cinco.html%3Ffbclid%3DIwAR03_BPTMlBmyUFoaqQ7Go8O-iopLchoo7R_IxA0kNpaHSQ9AZp6drHyXbI&h=AT2qeP0hvvnrldvz0E3gpuNbFbZu_bZRROn2kRtg1FeG0QZzWdjv85wAtNY8NYBmLyEaSbkVQ-o0o77kGGyoCQvPL8QXtEjcUC6z8gQ0DIMXqd61k2imTfzd0psMSg4_szlP&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT02s9NdaTpSNFe90Y6J_alvKDA1xz5q8BppM-dYW1FDMOBfKk10C2oD6Db2d1M-8Y1xUNBrCbCPIvEw9J_ZJJIh-pwmiOWU8z8glCRa1VrHWaCexd0O7fwHUMhxKwKhBb9QFipvQf49HCdvXT-Jh0TbuQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fluiz-sergio-henriques-o-desvio.html%3Ffbclid%3DIwAR1RYTNckRiXcOMh2hnS0pcN_dZc2LFgwSxDQTpZIWvb3V040rXbWw522rc&h=AT0N79eNPSuTyBfl66n_OTFK9gbmk0lng6H5n_9snkAlSCdtK0IJfJ4Wb6ui9B_IssbJudmfyn3SP9ONE2ozyOkxKJcwJOENLQbJFwQHDxA0Pirs0dgZAE5J5kHaoTd1dNdY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT02s9NdaTpSNFe90Y6J_alvKDA1xz5q8BppM-dYW1FDMOBfKk10C2oD6Db2d1M-8Y1xUNBrCbCPIvEw9J_ZJJIh-pwmiOWU8z8glCRa1VrHWaCexd0O7fwHUMhxKwKhBb9QFipvQf49HCdvXT-Jh0TbuQ
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/entrevista-alberto-aggio-apoio.html?fbclid=IwAR3sFDxOVoZ1PQDJnLvSC6OoYe-PuTWC5Whh7YSbfZvg7XYzhVs228U_bvY


Eliane Cantanhêde - Em busca de identidade 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../eliane-cantanhede-em... 

Luiz Carlos Azedo - A guerra ideológica no Enem mira a reeleição de Bolsonaro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

Celso Lafer* - O STF e a transparência do Orçamento 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../celso-lafer-o-stf-e... 

Hélio Schwartsman - Fatos importam? 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../helio-schwartsman... 

Bruno Boghossian - Combo do desmatamento 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-boghossian... 

Janio de Freitas - Notícia sobre as notícias 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../janio-de-freitas... 

Vinicius Torres Freire – Militares tentam sair de fininho 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-torres... 

Merval Pereira - A diversidade da ABL 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-pereira... 

Bernardo Mello Franco - Bolsonaro tem razão 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bernardo-mello-franco... 

Cacá Diegues – Vírus e fuzis 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../caca-diegues-virus-e... 

Míriam Leitão - Amazônia morre diante de nós 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao... 

Dorrit Harazim - Eixo Dubai-Enem 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../dorrit-harazim-eixo... 

Alessandro Vieira* - Precisamos falar do Orçamento 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../alessandro-vieira... 

Cristovam Buarque* - Vigília Responsável e Solidária 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../cristovam-buarque... 

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

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

  

NOTÍCIAS DO DIA 

https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/eliane-cantanhede-em-busca-de-identidade.html?fbclid=IwAR3sOu8nDUjZ87UgkkcZxt8kfAeY5kyEQ9nlgMPXTmXR7xYQyv85pweWBMk
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/luiz-carlos-azedo-guerra-ideologica-no.html?fbclid=IwAR3LLFPDu_SQNrqgQ7QY7_ImqVpWuutIrUnyb45_jHQuFUkrEAnk3h8o8PY
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RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

Resumão g1 -Senadores debatem a PEC dos Precatórios em sessão temática e tentam 

chegar a uma solução de consenso. O primeiro dia de Enem teve redação sobre 

invisibilidade e brasileiros sem registro civil. No exterior, o domingo foi dia de eleições no 

Chile, onde os candidatos da extrema-direita e da esquerda disputarão o segundo 

turno,  na Venezuela, onde a oposição participou pela primeira vez em quatro anos. 

  

A nova guerra fria – Boaventura de S. Santos in A TERRA É REDONDA -A prevalência 

atual do poder cru traz consigo um péssimo presságio e um enorme desafio para a 

democracia liberal 

https://aterraeredonda.com.br/a-nova-guerra-

fria/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-nova-guerra-

fria&utm_term=2021-11-21 

Pacote (trilionário)de Biden aprovado na Câmara inclui reforma na imigração - Se 

passar pelo Senado, medida abre caminho para 3 milhões de imigrantes 

conseguirem o 'Green Card' - Redação O Antagonista 

Argentina comemora o Dia Nacional da Soberania 

- https://patrialatina.com.br/argentina-comemora-

o-dia-nacional-da-soberania/ 
Buenos Aires (Prensa Latina) 176 anos depois da histórica batalha da Vuelta de 

Obligado, os argentinos se lembrarão neste sabado (20) dessa data pátria, que 

se tornou o Dia Nacional da Soberania. 

A epopeia de 1845, quando os soldados resistiram a um ataque do exército anglo-

francês – na época o mais poderoso do mundo -, nas águas do rio Paraná, será 

lembrado como de costume do mesmo lugar onde ocorreram os acontecimentos e 

também em outras partes do país. Entre as muitas homenagens, neste sábado na 

Praça San Martín desta capital, o feito será lembrado, mas também os heróis da 

guerra nas Ilhas Malvinas, território usurpado pelo Reino Unido, e os 44 tripulantes 

da ARA San Juan, quatro anos do trágico evento do submarino. 

Desde a véspera, as mensagens para relembrar o aniversário se multiplicaram nas 

redes sociais como o Twitter e o Facebook, onde muitos argentinos chamam para 

sempre defender a unidade e a soberania. 

Ainda ontem, o presidente Alberto Fernández lançou em cerimônia o Grupo de 

Trabalho Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”, no marco da comemoração do 

Dia da Soberania. 

  

Análise | Com Crivella na África, Bolsonaro põe Itamaraty a favor da Igreja Universal 

https://aterraeredonda.com.br/a-nova-guerra-fria/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-nova-guerra-fria&utm_term=2021-11-21
https://aterraeredonda.com.br/a-nova-guerra-fria/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-nova-guerra-fria&utm_term=2021-11-21
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O presidente tenta conter os prejuízos no continente para a igreja de Edir Macedo 

Publicado BRASIL DE FATO 

  

ENEM com menor número de inscritos tem 24% de abstenção mas Ministro da 

Edcuação diz que foi um sucesso. Ministros da Educação criticam o INEP em carta. 

Relatam o fato de 37 servidores terem pedido demissão de suas funções com relatos 

de pressões e interferência externa no ENEM. 

Inep e MEC entram na mira da Justiça e parlamentares veem “assédios, revisionismo 

e desmonte" 

Às vésperas do Enem, denúncias de funcionários do Inep expõem manobras para 

deixar exame com a "cara do governo" 

Publicado BRASIL DE FATO 0 https://www.brasildefato.com.br/2021/11/20/inep-e-

mec-entram-na-mira-da-justica-e-parlamentares-veem-assedios-revisionismo-e-

desmonte   

Enem 2021: 'Admirável Gado Novo', racismo, erotização da mulher e o que 

mais caiu na prova 

Prova trouxe um trecho de música do compositor Zé Ramalho para discutir o tema 

social, além de canções de Chico Buarque e Gonzaguinha. Escravidão e questão 

indígena também foram abordadas 

  

Fracassa plebiscito para escolha do candidato tucano. Aplicativo feito pelo Fundação 

de Apoio da URGS apresentou problema. Nova tentativa fica para domingo próximo. 

BRASIL deve ter pior crescimento entre economias em desenvolvimento. PIB entre 

0,8% e 1,9% não compensará a queda de 2020 e fraco crescimento neste ano, 

expondo fracasso de Guedes e Bolsonaro- Já o FMI vê avanço de 1,5%, contra média 

de 5,1% do mundo emergente Causas: dólar alto e incertezas políticas e de 

mercado - https://www.brasil247.com/economia/brasil-tera-o-menor-crescimento-

do-mundo-entre-emergentes-expondo-o-fracasso-de-guedes-e-bolsonaro 

247 – A tragédia econômica inaugurada com o golpe de 2016, que teve como 

objetivo implantar um novo choque neoliberal com a "ponte para o futuro", e 

aprofundada com a ascensão de um regime neofacista em 2018 prossegue no Brasil. 

Estudo publicado nesta segunda-feira pelo jornal Estado de S. Paulo aponta que o 

Brasil terá o menor crescimento entre todos os grandes mercados emergentes em 

2022, o que evidencia o fracasso de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. 

"A economia brasileira deve se ver em uma posição nada invejável em 2022, pois 

deve ter o pior desempenho dentre os principais países emergentes, segundo 

compilação feita pelo Estadão/Broadcast a partir de dados do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e de cinco grandes consultorias e bancos. As expectativas de 

cinco casas para a economia brasileira – Bradesco, Goldman Sachs, Capital 

Economics, Fitch Ratings e Nomura – variam de 0,8% a 1,9%. Já o FMI vê avanço de 

1,5%, contra média de 5,1% do mundo emergente. Entre as nações analisadas, os 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/20/inep-e-mec-entram-na-mira-da-justica-e-parlamentares-veem-assedios-revisionismo-e-desmonte
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https://www.brasil247.com/economia/brasil-tera-o-menor-crescimento-do-mundo-entre-emergentes-expondo-o-fracasso-de-guedes-e-bolsonaro
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piores desempenhos, após o brasileiro, são de África do Sul (2,2%) e Chile (2,5%).", 

aponta a reportagem. 

"De qualquer forma, essas perspectivas podem ser consideradas até otimistas, uma 

vez que a média das expectativas do economistas do relatório Focus, do BC, hoje 

está em 0,93% para o PIB. E já há bancos, como o Itaú, prevendo até retração de 

0,5% no ano que vem", prossegue a repórter Bárbara Nascimento. 

Mercado de trabalho 

Brasil tem a 4ª maior taxa de desemprego do mundo, aponta ranking com 

44 países g1 

Levantamento mostra que índice no país é o dobro da média mundial e o pior entre 

os membros do G20 que já divulgaram dados do 3º trimestre. 

  

  

ORÇAMENTO SECRETO 

A távola redonda do Centrão 

https://www.oantagonista.com/despertador/a-tavola-redonda-do-

centrao/?utm_campaign=SAB_MANHA&utm_content=link-

666913&utm_medium=email&utm_source=oa-email 

“R$ 10 milhões por Lira”, diz Delegado Waldir sobre 

esquema de compra de votos -  O deputado do PSL 

foi mais longe e entregou em detalhes como o 

Bolsolão funciona, esquema de compra de votos no 

Congresso Nacional por meio do famigerado 

‘orçamento secreto’. 
Jornal GGN O jornal de todos os Brasis - Leia a reportagem no The Intercept 

Brasil. 

Jornal GGN – Banido do clubinho bolsonarista após dizer em áudio que iria ‘implodir 

o presidente’, Delegado Waldir volta à cena e cobra R$ 26 milhões por seu voto a 

favor da Reforma da Previdência. Diz ainda que ‘o governo me deve, porque fez um 

compromisso’. 

O deputado do PSL foi mais longe e entregou em detalhes como o Bolsolão funciona, 

esquema de compra de votos no Congresso Nacional por meio do famigerado 

‘orçamento secreto 

Delegado Waldir foi do núcleo duro de Bolsanaro dentro do Congresso e agora 

resolveu entregar o esquema. Em entrevista a Guilherme Mazieiro, do The Intercept 

Brasil, disse que o governo pagou R$ 10 milhões em emendas por deputado para a 

eleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, e R$ 20 milhões por voto para aprovar 

a Reforma da Previdência. 

O deputado disso que não era comum, que teria acontecido em três ocasiões: eleição 

do Lira (para a presidência da Câmara), Reforma da Previdência e em mais uma 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-brasil-esta-na-lanterna-entre-emergentes,70003904282
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votação que não soube precisar. Por Lira o valor foi de R$ 10 milhões e na reforma 

da Previdência, R$ 20 milhões. 

Delegado ainda fazia parte da base do governo na Câmara quando as negociatas em 

torno dessas pautas começaram. 

Mas por ter se indisposto com a chefia, o deputado não chegou a usufruir do 

dinheiro, sendo excluído das negociações após áudio vazado em que ele prometeu 

‘implodir o presidente’. Além da ameaça de implosão, o deputado chamou o 

presidente de vagabundo. Isso bastou para ser excluído do grupo. 

Mas ele entende que o governo ainda lhe deve, pois votou a favor da reforma da 

Previdência orquestrado por Paulo Guedes, que detonou o sistema previdenciário 

brasileiro. 

Ele diz que não recebeu, tanto ele quanto um grupo de dissidentes. Então entende 

que o governo lhe deve, pois um compromisso foi firmado. Ele quer receber os R$ 26 

milhões para investir, segundo ele, em educação em escolas municipais de Goiás. 

Segundo ele, estava dando R$ 12 mil por escola. Somente R$ 800 mil foram 

empenhados dos R$ 26 milhões. E outros R$ 20 milhões seriam destinados a 

maquinário agrícola. 

O Delegado deputado detalhou como funciona o esquema de corrupção montado por 

Bolsonaro e garante que Lira e Pacheco comandam a verba da União. Diz que os 

ministérios não têm recursos, quem tem são Lira e Pacheco, sendo os 

concentradores da distribuição de emendas extraordinárias oriundas do orçamento 

secreto, e isso os torna superpoderosos. 

  

LULA:NOVO LIDER GLOBAL SOCIAL DEMOCRATA 

Lula vai barrar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Celso Amorim disse para o 

UOL: 

“Nem está assinado ainda. É um pré-acordo e tem que ser assinado por 

parlamentos. Eu tenho muitos anos de negociador. Mas uma coisa que um 

negociador não pode ter é pressa”. 

Lula na Europa in A TERRA É REDONDA 

  

  

Por LUIZ MARQUES: O choque de civilizações e o discurso de Lula no Parlamento 

europeu [...] 

  

  

Macron recebeu Lula ao lado de militares da Guarda Republicana francesa, um 

protocolo normalmente reservado a chefes estrangeiros Lula, em visita meteórica à 

Europa,… 

https://www.oantagonista.com/tag/lula/
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODIxOTM2ODM1NTIyMjA1MjYxJmM9ZDVtMCZlPTE5MjgmYj03OTkxNjI5NDkmZD1mOHIxejZr.dns-EPFkL-ZRWlT_SH6_o_YWxiCaCW_-DNtHE6eyY14


O silêncio dos grandes meios à viagem de Lula à Europa é um escárnio Roberto 

Amaral* Toda sociedade que se preza (como EUA, Rússia, China e Cuba) tem sua 

própria visão de mundo, de que decorre a projeção e defesa  de… 

  

Aliados avisam Bolsonaro que Moro pode tirá-lo do 

segundo turno - Diogo Mainardi 
  

 

Funai proíbe equipe da Fiocruz de levar assistência aos Yanomami em meio 

à desnutrição, surto de malária e abandono do governo 

Sem atendimento médico regular, povo Yanomami enfrenta colapso na saúde, com 

falta de medicamentos e avanço do garimpo ilegal. Terra Yanomami é a maior 

reserva indígena do Brasil. 

  

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

Quem vai às ruas no 20 de novembro? Relembre origem da data e 

abrangência da convocatória 
Movimento negro encabeça manifestações contra o governo Jair Bolsonaro (sem 

partido) e contra o racismo neste sábado 

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 13:16 

                 

"Fora, Bolsonaro Racista" | Milhares vão às ruas das capitais no Dia da 

Consciência Negra 
Manifestações também denunciam volta da fome, disparada da inflação e 

desemprego 

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 15:18 

O movimento negro do século XXI avança na agenda internacional e pauta 

a política brasileira 
Para socióloga Flávia Mateus Rios, Coalizão Negra por Direitos é a “maior inovação 

das últimas décadas” 

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 14:28 

Bem Viver na TV: Ancestralidade e cultura negra do hip hop ao candomblé 
Além das redes do BdF, o programa é veiculado na Rede TVT, TVCom Maceió, TV 

Floripa, TVE Bahia, TVU Recife e TVRSul 

Pblicado em 20 de Novembro de 2021 às 13:50 
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#20N: atos do Dia da Consciência Negra por "Fora, Bolsonaro" ocupam as 

ruas e unem lutas 
Brasil de Fato acompanhou protestos que foram realizados em mais de 100 cidades 

de todas as regiões brasileiras 

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 21:13 

  

“Racista”: movimento negro marcha em São Paulo contra Bolsonaro 
Manifestantes pedem “reestabelecimento da democracia”. “Só tem uma novidade 

possível, é preto no poder” 

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 19:48 

  

Aprenda para nunca mais dizer: 3 frases que parecem ingênuas, mas 

alimentam o racismo 
Aproveite o Dia da Consciência Negra para refletir sobre o signficado de suas 

palavras 

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 17:45 

  

ARTIGO DO DIA 

José Luis Oreiro: O retorno do rentismo no Brasil 

15/11/2021Tesouro Nacional terá um gasto adicional de R$ 270 bilhões com o 

pagamento de juros sobre a dívida pública caso a Selic chegue a 11% ao ano 

A eliminação da alta inflação no Brasil a partir da implementação do Plano Real 

durante o governo Itamar Franco teve como efeito colateral a persistência de 

patamares extremamente elevados para a taxa real de juros de curto-prazo, a taxa 

Selic. Durante o primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

creditava-se essa persistência à adoção de um regime de bandas cambiais 

deslizantes, no qual o Banco Central do Brasil definia um “teto” e um “piso” para a 

taxa nominal de câmbio, definindo ex-ante o ritmo de depreciação de ambos de 

maneira a produzir uma desvalorização controlada da taxa de câmbio, ao mesmo 

tempo que se permitia que, no intervalo da banda cambial, a taxa de câmbio 

pudesse flutuar “livremente” com base nas condições de oferta e demanda de moeda 

estrangeira.   

Durante a vigência desse regime cambial, a taxa Selic real média oscilou em torno 

de 20% a.a, permitindo que aplicações financeiras livres de risco tivessem taxa de 

retorno muito superior ao que poderia ser obtido com qualquer tipo de 

empreendimento do lado real da economia. Nesse contexto, a justificativa que os 

economistas convencionais davam para o elevado patamar da taxa Selic era a de 

que o regime de câmbio administrado impedia o ajuste na conta de transações 

correntes do balanço de pagamentos – fortemente deficitária durante o primeiro 

mandato de FHC –, o que exigia a entrada de capitais externos para financiar o 

balanço de pagamentos e, dessa forma, a manutenção da Selic em patamares 
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elevados para atrair a “poupança externa” necessária para “financiar” o crescimento 

da economia brasileira.   

Se esse diagnóstico fosse correto, o abandono do regime de câmbio administrado em 

janeiro de 1999, no início do segundo mandato de FHC, deveria ter reduzido a taxa 

Selic para patamares mais civilizados. Não foi isso o que ocorreu. Embora a Selic real 

tenha se reduzido para um valor próximo a 10% a.a no ano 2000, ela permanecerá 

num patamar de quase 9% a.a até o início da crise financeira internacional de 2008. 

Se considerarmos o período 2003-2016, a taxa Selic real média foi de 6,25% a.a, 

um valor 2,57 p.b superior à estimativa da taxa de juros de equilíbrio da economia 

brasileira, ou seja, da soma entre a taxa de juros internacional e do prêmio de risco 

país. Apesar do elevado patamar da taxa Selic, a análise da variação acumulada do 

IPCA em 12 meses no período compreendido entre janeiro de 2003 e setembro de 

2017 mostra que a inflação acumulada em 12 meses permaneceu a maior parte do 

tempo acima do centro do regime de metas de inflação, tendo estourado o teto 

desse regime em diversos momentos.   

A experiência brasileira parece mostrar de maneira bastante clara que a política de 

juros altos é ineficaz no que se refere a manter a inflação dentro das metas definidas 

pelo Conselho Monetário Nacional.   

Os efeitos combinados da grande recessão de 2014-2016, com a estagnação do 

crescimento no período 2017-2019 e a pandemia do covid-19 fizeram com que, pela 

primeira vez num período de 25 anos, a taxa Selic alcançasse um patamar de 2% 

a.a em termos nominais no segundo semestre de 2020. Finalmente, parecia que o 

país por fim havia obtido a “eutanásia do rentista”, obrigando os ricos a aplicar sua 

riqueza em atividades produtivas.   

Contudo, essa expectativa se demonstrou incorreta. Em função de uma série de 

choques de oferta ocorridos no Brasil (pior regime de chuvas nos últimos 90 anos) e 

no resto do mundo (interrupção das cadeias mundiais de fornecimento de insumos 

devido ao covid-19), a inflação no Brasil e no resto do mundo começa a se acelerar a 

partir do início de 2021. Enquanto os Bancos Centrais dos países desenvolvidos 

(FED, BCE, BOE e BOJ) interpretaram a aceleração inflacionária como um fenômeno 

temporário num ambiente ainda marcado por elevadas taxas de desemprego, 

mantendo inalteradas suas taxas de juros; o BCB inicia um ciclo de elevação da 

Selic, levando-a ao patamar de 7,75% a.a em outubro de 2021.   

Alguns analistas argumentam que, se a Selic chegar a 11% a.a ao final do atual ciclo 

de “normalização da política monetária”, o Tesouro Nacional terá um gasto adicional 

de R$ 270 bilhões com o pagamento de juros sobre a dívida pública. Trata-se 

do maior programa de transferência de renda da história do Brasil, um programa no 

qual se transfere dinheiro de todos os contribuintes para uma pequena elite de 

rentistas que se situa no 1% mais rico da pirâmide de distribuição de riqueza do 

país. Ao que parece a morte do rentismo no Brasil foi uma notícia bastante 

exagerada.    
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NESTE DIA 

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes 

  

Dia 22 novembro revolta da chibate 

  

A Revolta da Chibata foi um motim naval no Rio de Janeiro, Brasil, ocorrido no final 

de novembro de 1910. Foi o resultado direto do uso de chibatadas por oficiais navais 

brancos ao punir marinheiros afro-brasileiros e mulatos. Em 1888, o Brasil se tornou 

o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. Wikipédia 

Local: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 

Data: 22 de nov. de 1910 – 26 de nov. de 1910 

O reconhecimento é pela liderança de João Cândido, chamado de “Almirante Negro”, 

a Revolta da Chibata (1910) que teve o objetivo de por fim aos castigos físicos da 

Marinha brasileira que punia seus soldados com chibatadas.20 de nov. de 2019 

  

Líder da Revolta da Chibata entra para o livro de 

heróis do estado do Rio 
 Marroni Alves - 20 de novembro de 2019- https://www.bbc.com/portuguese/brasil-

50680851 

  

  

Foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nesta terça-feira (19/11), 

a Lei ° 8.623/19 de autoria dos deputados André Ceciliano e Waldeck Carneiro, 

ambos do PT, que incluí o marinheiro João Cândido Felisberto no Livro de Heróis e 

Heroínas do Estado do Rio de Janeiro. Criado pela Lei 5.808/10, o livro já tem os 

nomes de Dom Hélder Câmara, Leonel Brizola, Tiradentes, Teixeira e Souza 

incluídos. 

Movimento quer Almirante Negro reconhecido como 

herói nacional 
  

 Felipe Lucena - 20 de maio de 2019 

No próximo dia 23/05, o Ministério Público Federal vai promover uma audiência para 

debater o reconhecimento de João Cândido, o Almirante Negro, como herói nacional. 

O procurador Júlio José Araujo Junior vai ouvir os líderes do movimento para discutir 

quais medidas legais podem ser tomadas para garantir que a reivindicação seja 

concretizada. 
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O Movimento que fez o pedido é de São João do Meriti, na Baixada Fluminense, onde 

João Cândido viveu seus últimos anos. 

Um dos objetivos é incluir o nome de João Cândido no Livro dos Heróis e Heroínas da 

Pátria, uma publicação feita com folhas de aço, que fica guardada no Panteão da 

Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. O livro conta atualmente com 52 

homenageados, figuras consideradas essenciais na construção histórica do país. 

  

  

  

  

  

PROJETO DE LEI Nº , DE 2019 (Do Sr. CHICO D'ANGELO) 

Inscreve o nome de João Cândido Felisberto, líder da Revolta da Chibata, no Livro 

dos Heróis e Heroínas da Pátria. O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Será inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que se encontra no 

Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília-Distrito Federal, o 

nome de João Cândido Felisberto, líder da Revolta da Chibata. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 

A História de um país não é feita apenas com a ação de grandes homens e mulheres, 

geralmente ligados aos segmentos dominantes da sociedade ou ao poder político 

(chefes de estado, políticos, monarcas, militares, entre outros), mas se tece, 

também, no cotidiano das relações sociais e das lutas políticas. Esta proposição 

legislativa vai nessa última direção ao propor que seja inscrito no Livro dos Heróis e 

Heroínas da Pátria, depositado no Panteão Nacional, na capital da República, o nome 

de João Cândido Felisberto, marinheiro e líder de um dos movimentos sociais mais 

importantes da Primeira República- a Revolta da Chibata (1910), conhecida também 

como “Revolta dos Marinheiros”. Mas o que foi esse movimento social, muitas vezes 

omitido das páginas de nossos livros que se pautam por uma história oficial? 

Revoltados com a alimentação estragada, os trabalhos pesados e com a humilhação 

dos castigos corporais, os marinheiros brasileiros se revoltaram na madrugada de 22 

para 23 de novembro de 1910. Na época, a 2 Marinha de Guerra brasileira estava 

dentre as mais fortes do mundo. Já o tratamento dos marinheiros repetia as piores 

tradições: de um lado, da própria escravidão brasileira e, de outro, de diferentes 

esquadras (a começar pela inglesa), que faziam da chibata um hábito cotidiano. João 

Cândido Felisberto, gaúcho, filho de escravos, liderou a revolta pela dignidade 

humana em nossa Marinha de Guerra e em nosso País. Duvidava-se que marinheiros 

semianalfabetos conseguissem manobrar uma das mais potentes esquadras do 

mundo. João Cândido não apenas realizou tal feito, como ainda o fez de maneira 

perfeita, do ponto de vista da guerra naval. Daí que o título de “Almirante Negro” lhe 

caia perfeitamente. Sob o seu comando, em resposta ao castigo do marinheiro 

Marcelino Rodrigues de Menezes com 250 chibatadas ao rufar de tambores, 

amotinam-se as tripulações dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo, levando à 



execução de alguns oficiais, após renhida luta. Apoiam o movimento os cruzadores 

Barroso e Bahia. Mais de 2000 homens participam. Bombardeia-se a cidade do Rio 

de Janeiro, que é mantida durante cinco dias sob os canhões dos revoltosos. O 

ultimato enviado ao Presidente da República, Hermes da Fonseca, representa um 

marco na luta pela dignidade de nosso povo: “Nós marinheiros, cidadãos brasileiros e 

republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, a falta 

de proteção que a Pátria nos dá, e até então não nos chegou, rompemos o véu 

negro, que nos cobria aos olhos do enganado e patriótico povo. Achando-se todos os 

navios em nosso poder, tendo a seu bordo prisioneiros todos os 

oficiais.........Reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que 

desapareça a chibata, o bolo, e outros castigos semelhantes; aumentar o nosso 

soldo..........educar os marinheiros que não têm competência para vestir a orgulhosa 

farda........Tem V.Exª, o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória 

sob pena de ver a pátria aniquilada......(assinado) Marinheiros”. A população do Rio 

de Janeiro apoia os revoltosos e o governo Hermes da Fonseca, recém-empossado, 

não tem condições de reagir. No dia 25 de novembro de 1910 o Congresso Nacional, 

apressadamente, aprova as reivindicações dos marujos, incluindo a anistia. João 

Cândido, confiando nessa 3 decisão, resolve encerrar a rebelião, recolhendo as 

bandeiras vermelhas dos mastros. Segundo o escritor Oswald de Andrade, a rebelião 

teria “o mais infame dos desfechos”: três dias depois, o Ministro da Marinha decreta 

a expulsão dos 3 líderes rebeldes. Os marinheiros tentam reagir, mas o governo 

lança violenta repressão com dezenas de mortes e centenas de deportações. Depois 

da revolta, João Cândido permanece preso por 18 meses, em prisão subterrânea, 

sob protesto de políticos como Rui Barbosa. É internado em hospital de alienados, 

novamente preso e solto, após alguns anos. Tuberculoso, consegue restabelecer-se e 

sobreviver como vendedor do mercado de peixes na cidade do Rio de Janeiro, onde 

morre em 1969, sem patente e na miséria. Do ponto de vista cultural, a Revolta da 

Chibata ocasiona o primeiro caso de censura imposta a um filme brasileiro, “A Vida 

de João Cândido”, de Alberto Botelho, que teve proibida sua exibição em 1912. A 

memória da saga de João Cândido continuaria a ser severamente reprimida em 

outros episódios semelhantes. O povo e os artistas brasileiros mantiveram, porém, 

viva a lenda deste herói. Como na música “O Mestre-Sala dos Mares”, letra de Aldir 

Blanc, interpretada por Elis Regina e João Bosco, na qual João Cândido é lembrado 

como “o almirante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais”. Essa 

composição musical foi alvo de censura durante o regime militar, obrigando seus 

autores a mudarem alguns de seus trechos para ser veiculada nos meios de 

comunicação da época. A expressão “almirante negro” teve que ser substituída por 

“navegante negro”. No Congresso Nacional, propostas similares a essa já foram 

apresentadas. A que mais avançou foi a do eminente Senador Paulo Paim (PTRS) 

que, em 2007, apresentou projeto de lei de igual teor. No entanto, a proposição foi 

arquivada quando chegou a essa Casa, devido ao fato de que marinheiro João 

Cândido não ter 50 anos de morte completos, conforme determinava, na época, a Lei 

nº 11.597, de 2007, que “dispõe sobre a inscrição de nomes no Livro dos Heróis da 

Pátria”. 4 Em 2008, o Presidente Lula sancionou a Lei nº 11.756/08, que concedeu 

anistia póstuma ao líder da Revolta da Chibata, marinheiro João Cândido Felisberto, 

e aos seus companheiros que participaram do movimento. A matéria foi aprovada na 

Câmara em 13 de maio daquele ano (não por coincidência, dia em que foi assinada a 

abolição da escravatura, em 1888), na forma do Projeto de Lei nº 7.198/02, tendo 

origem na iniciativa parlamentar da então senadora Marina Silva. Neste ano de 2019 

completam-se 50 anos da morte de João Cândido e consideramos ser esse o 



momento mais oportuno para reapresentar um projeto de lei desta envergadura, 

pois já passa a hora da nação brasileira honrar a memória desse grande líder, 

inscrevendo seu nome no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Sala das Sessões, 

em de março de 2019. Deputado CHICO D'ANGELO 

A REVOLTA - Vídeo aula - https://www.youtube.com/watch?v=h2uVssgiDGA 

MESTRE SALA DOS MARES - https://www.youtube.com/watch?v=lBOg8w9V-FA 

João Cândido, o DRAGÃO DO MAR,  liderou uma revolta de mais de 2.300 

marinheiros em 1910 - zembro 2019 

Até hoje, não se sabe ao certo o que levou o comandante do Minas Gerais, João 

Batista das Neves, a ordenar que o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes levasse 

250 chibatadas: a suspeita de ter embarcado, às escondidas, com duas garrafas de 

cachaça; a acusação de ter agredido um cabo com uma navalha; ou um pouco dos 

dois. 

Em 1910, faltas leves eram punidas pelos oficiais da Marinha com a prisão em 

solitária, a pão e água, por um período de três a seis dias. Já as ofensas mais 

graves, como desrespeito à hierarquia, recebiam como castigo 25 chibatadas, na 

frente de toda a tripulação e ao som do rufar de tambores. 

O fato é que, no dia 21 de novembro daquele ano, a sentença imposta a Marcelino, 

amarrado a um mastro do convés e nu da cintura para cima, revoltou um grupo de 

marinheiros negros que, cansado de sofrer castigos físicos de seus oficiais brancos, 

resolveu organizar um motim. 

No dia seguinte, às 22h, o clarim não pediu silêncio. Chamou para o combate. Sob a 

liderança de João Cândido, 2.379 marinheiros — em sua maioria, negros e pardos — 

assumiram o comando de quatro navios de guerra — Minas Gerais, São Paulo, Bahia 

e Deodoro —, que estavam ancorados na Baía de Guanabara. 

  

O reconhecimento é pela liderança de João Cândido, chamado de “Almirante Negro”, 

a Revolta da Chibata (1910) que teve o objetivo de por fim aos castigos físicos da 

Marinha brasileira que punia seus soldados com chibatadas. 

Em Setembro de 2006, faleceu, aos 82 anos de idade, Zeelândia Cândido de 

Andrade, filha mais nova de João Cândido, que dedicou a vida a obter a reintegração 

do nome de seu pai à Marinha, corporação de onde saiu sem quaisquer direitos. 

Em 22 de novembro de 2007 (aniversário de 97 anos da Revolta), foi inaugurada 

uma estátua em homenagem ao "Almirante Negro", nos jardins do Museu da 

República, antigo Palácio do Catete, bombardeado durante a revolta. A estátua, de 

corpo inteiro, de João Cândido com o leme em suas mãos, foi afixada de frente para 

o mar e de costas para o palácio do governo brasileiro, que em 1910 traiu sua 

própria palavra quebrando a anistia aos marinheiros rebeldes. Como parte da 

solenidade, que teve a presença de autoridades, familiares e representantes dos 

movimentos sociais, foi exibido o filme de reconstituição histórica com 

atores Memórias da Chibata, de Marcos Manhães Marins, e feita uma exposição 

fotográfica da Revolta da Chibata, sob a curadoria do cientista político e juiz de 

direito João Batista Damasceno. 

https://www.youtube.com/watch?v=h2uVssgiDGA
https://www.youtube.com/watch?v=lBOg8w9V-FA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_da_Rep%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_da_Rep%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_do_Catete
http://www.memoriasdachibata.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Manh%C3%A3es_Marins
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%A3o_Batista_Damasceno&action=edit&redlink=1


Em 20 de Novembro de 2008, a estátua foi transferida dos jardins do Palácio do 

Catete para a Praça XV de Novembro, no centro da cidade do Rio de Janeiro, em 

evento que contou com a presença do então Presidente da República, Luís Inácio da 

Silva, a família de João Cândido e dezenas de pessoas. A Marinha do Brasil não 

compareceu, alegando não poder comemorar porque a Marinha preza a disciplina e a 

hierarquia. 

No dia 7 de maio de 2010, a Transpetro, a pedido do presidente da República, 

batizou com o nome de "João Cândido" o primeiro navio do Promef -274M-(Programa 

de Modernização e Expansão da Frota), primeiro petroleiro produzido em estaleiro 

nacional após um intervalo de mais de 13 anos. A cerimônia ocorreu no Estaleiro 

Atlântico Sul (EAS), em Ipojuca-PE 

Em Dezembro de 2010, a EBC - Empresa Brasil de Comunicação conclui a produção 

"CEM ANOS SEM CHIBATA", dirigida por Marcos Manhães Marins, um documentário 

especial de 52 minutos, na programação da TV BRASIL a partir de Janeiro de 2011. 

Foi exibido várias vezes em 2011 e 2012 na TV Brasil e TV Brasil internacional. 

Em 2012, o projeto do longa-metragem "CHIBATA", consolida o patrocínio parcial da 

PETROBRAS Transporte S.A. (Transpetro) e distribuição PANDORA filmes, recebendo 

carta de interesse de exibição também da TV BRASIL. 

Em 2013 a revolta foi uma das várias citações da novela Lado a Lado, analisada em 

artigo do Portal Geledés do Instituto da Mulher Negra [8]. Um dos graves erros 

apontados foi a novela não ter mostrado o líder da Revolta, João Cândido, 

diminuindo a importância dele como herói. 

Em 2014, o filme sobre sua vida começa a ser rodado a partir da sequência de 

reconstituição de época e dramatização do depoimento para a posteridade no Museu 

da Imagem e do Som, que tem como ator confirmado para o personagem "João 

Cândido" em sua fase mais madura, Antonio Pitanga. 

O filho de João Cândido, Adalberto Cândido, reside em São João de Meriti, Rio de 

Janeiro.[9] 

Filmografia 

• CEM ANOS SEM CHIBATA «- Documentário Especial de 52 minutos da EBC - 
Empresa Brasil de Comunicação, direção de Marcos Manhães 
Marins.» Verifique valor |url= (ajuda) 

• CHIBATA «- A Vida de João Cândido - projeto de longa-metragem em fase de 
produção no Brasil.» 

• Memórias «da Chibata - filme sobre João Cândido e a Revolta da Chibata». 
.[10] ref stripmarker character in |outros= at position 2 (ajuda) Direção de 
Marcos Manhães Marins. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_C%C3%A2ndido 

  

DESTAQUE 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_XV_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transpetro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Promef&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estaleiro_Atl%C3%A2ntico_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estaleiro_Atl%C3%A2ntico_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipojuca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Manh%C3%A3es_Marins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lado_a_Lado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_C%C3%A2ndido#cite_note-8
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antonio_Pitanga
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_de_Meriti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_C%C3%A2ndido#cite_note-9
http://www.chibata.com.br/
http://www.chibata.com.br/
http://www.chibata.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Erros_nas_refer%C3%AAncias#bad_url
http://www.chibata.com.br/
http://www.chibata.com.br/
http://www.memoriasdachibata.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_C%C3%A2ndido#cite_note-10
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Erros_nas_refer%C3%AAncias#invisible_char
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_C%C3%A2ndido


Bruno Lima Rocha : Neste 20 de novembro, recordemos a Conjuração Baiana (1798) 

- nossos verdadeiros inconfidentes abolicionistas. 

Conjuração Baiana (1798), por Juliana Bezerra 

- Professora de História 
A Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates foi um movimento político popular 

ocorrido em Salvador, Bahia, em 1798. 

Tinha como objetivos separar a Bahia de Portugal, abolir a escravatura e atender às 

reivindicações das camadas pobres da população. 

É também conhecida como "Conspiração dos Búzios" ou "Revolta dos Alfaiates", por 

ter como principais líderes os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos 

Lira. 

A Conjuração Baiana foi composta, em sua maioria, por escravizados, negros livres, 

brancos pobres e mestiços, que exerciam as mais diferentes profissões, como 

sapateiros, pedreiros, soldados, etc. 

Influenciada pela Revolução Francesa e pela Revolução Haitiana, a Conjuração 

Baiana foi fortemente reprimida. Seus membros foram presos e, em 1799, os líderes 

do movimento foram condenados à morte ou ao degredo. 

Líderes da Conjuração Baiana 

Além da liderança exercida pelos alfaiates, o movimento também era encabeçado 

pelos soldados Luís Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. 

Os quatro líderes da Conjuração Baiana condenados à morte em 1799. (imagem: 

Revista Caros Amigos) 

A maçonaria exerceu uma forte influência sobre a conjuração, pois os ideais políticos 

da Revolução Francesa chegavam ao Brasil também por intermédio deste grupo. 

A primeira loja maçônica criada na Bahia, Cavaleiros da Luz, contava com a 

participação de diversos intelectuais que se envolveram na conjuração. 

São eles: José da Silva Lisboa, futuro visconde de Cairu; o cirurgião Cipriano Barata, 

o "médico dos pobres"; o farmacêutico João Ladislau de Figueiredo; o padre 

Francisco Gomes; o professor de latim Francisco Barreto e o tenente Hermógenes 

Pantoja, que se reuniam para ler Voltaire, traduzir Rousseau e organizar a 

conspiração. 

Contexto histórico da Conjuração Baiana 

Da mesma forma, repercutia na Bahia o movimento chefiado pelo negro alforriado 

Toussaint Louverture, no Haiti, contra os colonizadores franceses - o primeiro grande 

levante de escravizados bem sucedidos na história. 

https://www.facebook.com/blimarocha?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf


Outra causa que levou à revolta foi o fato da população da cidade de Salvador estar 

em situação de penúria, depois que a capital do Brasil colônia foi transferida para o 

Rio de Janeiro, em 1763. Afirmou-se a necessidade de fundar na Bahia uma 

república Democrática, onde não houvesse diferenças sociais e onde todos fossem 

iguais. 

No dia 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador amanheceu coberta de papéis 

manuscritos pregados aos muros das igrejas. Os panfletos chamavam a população à 

luta e proclamavam ideias de liberdade, igualdade, fraternidade e República. 

Um dos principais dizeres era: 

Animai-vos povo baiense que está para chegar o tempo feliz da nossa Liberdade: o 

tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. 

Fim da Conjuração Baiana 

A distribuição dos panfletos com palavras de ordem levou as autoridades a agir 

prontamente e reprimir a manifestação. Alguns membros foram presos e forçados a 

delatar o restante dos participantes. 

O governador da Bahia, Fernando José de Portugal e Castro, soube através de uma 

denúncia feita por Carlos Baltasar da Silveira, que os conspiradores iriam se reunir 

no Campo de Dique, no dia 25 de agosto. 

A ação do governo foi rápida e o coronel Teotônio de Souza foi encarregado de 

surpreendê-los em flagrante. Diante da aproximação das tropas do governo, alguns 

conseguiram fugir. 

Reprimida a rebelião, as prisões sucederam-se e o movimento foi desarticulado. 

Foram presas 49 pessoas, das quais três eram mulheres, nove escravizados e outros 

homens livres que exerciam profissões como alfaiates, barbeiros, soldados, 

bordadores e pequenos comerciantes. 

Os principais envolvidos foram julgados e condenados à morte. No dia 8 de 

novembro de 1799, um ano e dois meses depois dos acontecimentos, os acusados 

foram declarados culpados por traição. 

Desta maneira, receberam a pena de morte por enforcamento e depois 

esquartejados: Luís Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, João de Deus e Manuel 

Faustino dos Santos Lira. Os corpos foram expostos em diversos locais da cidade de 

Salvador para servir de exemplo a possíveis subversivos. 

Os intelectuais e membros da maçonaria que participaram da conjuração receberam 

penas mais brandas ou foram absolvidos. 

Apesar de seu terrível desfecho, a Conjuração Baiana influenciou outros movimentos 

como a independência (1822), a Revolta do Malês (1835) e a abolição da 

escravatura (1888). 

  

O insustentável eclipse do Brasil. 



Adhemar Bahadian 

                                             Que ardente chicotada em minha 

                                            consciência é este discurso. 

                                             ( Shakespeare. Hamlet.Ato 3.Cena1 

                                                  Tradução de Millôr Fernandes) 

                O aplauso ,  sincero e entusiástico ,dos membros do Parlamento 

Europeu  ao Presidente Lula merece registro especial por seu significado geopolítico e 

por reacender  o sentimento nobre da brasilidade. 

                  Justo sentimento, diga-se de passagem, nesses tempos em que a 

imprensa internacional nos relega a páginas sombrias tingidas de críticas, ironias, 

desprezo e pesar.  O aplauso  europeu  coincide com os primeiros raios de sol a 

iluminar a face obscura do eclipse  a  nos envolver em trevas trazidas pela Peste, 

pela morte de mais de meio milhão de brasileiros e pela opacidade política de  se ter 

semeado  um ódio desconhecido na história da Democracia brasileira desde a 

Constituição de 1988. 

                  Enganam-se os que confundem as manifestações européias 

apenas  como apreço pela pessoa do ex-Presidente brasileiro ou como endosso ao 

candidato às eleições de 2022. O povo europeu é suficientemente ilustrado nas 

regras da soberania popular para saber que eleições são matéria de exclusiva 

responsabilidade das sociedades democráticas e nelas repousam o poder decisório, 

refratário a qualquer forma de ingerência formal ou informal, principalmente nestes 

tempos em que o abuso do poder digital já se transformou em forma velada de 

intervenção política. 

               Há casos recentes desses abusos, inclusive em países  até então 

considerados inatingíveis por essas manobras manipuladoras de massas. 

Infelizmente, em certos casos estimuladas por candidatos que delas se 

beneficiam  expondo a risco a liberdade de seu próprio povo. Ou a de outros povos, 

como o enlace Trump- Steve Bannon não esconde um projeto autoritário e 

antidemocrático a respingar lama em nosso processo eleitoral absolutamente 

confiável, principalmente quando comparado com a do próprio Estados Unidos da 

América. 

                Não há como não ver nas sucessivas manifestações de aplausos à palavra 

do ex-presidente dois fenômenos políticos sincronizados. O primeiro deles é o 

reconhecimento da indispensável presença da palavra brasileira  no desarranjo da 

ordem internacional, principalmente em suas vertentes políticas e econômicas. 

                    As palavras de Lula tocaram fundo os que hoje constatam os desvios 

da ordem democrática, os riscos de uma desastrosa nova guerra-fria entre as duas 

maiores potências mundiais, a falência social de um capitalismo financeiro 

desregulamentado a provocar distorções catastróficas nas rendas nacionais, no 

incremento acentuado das desigualdades econômicas e a hipertrofiar  a brecha entre 

super-ricos e extremamente pobres. 

                 Ao fazê-lo, com a eloquência do estadista ,Lula ressaltou a importância 

do Brasil na geopolítica mundial não só por seus conhecidos fatores  de dimensão 

territorial, riqueza energética e mineral, mas também pela influência histórica da 



diplomacia brasileira sustentada no Direito Internacional, na solução pacífica de 

controvérsias  e - sem favor- num bem adestrado corpo de diplomatas recentemente 

jugulado pela ideologia autoritária e a mera ignorância das complexas teias 

entrelaçadas de interesses em jogo . 

                 Lula recordou os mecanismos internacionais multilaterais e regionais 

criados com a liderança ou pelo menos a ativa participação do Brasil. Alguns ,como a 

UNASUL, imediatamente desfeitos pelos governantes atuais com sérios prejuízos 

para a articulação possível  dos países sul-americanos na defesa contra a Peste do 

Covid. Mencionou igualmente nossa timidez nos BRICs, a descontinuidade de nossas 

conversações mais profundas com a India, Africa do Sul e países da franja do 

pacífico na América do Sul. Recordou nossa determinação em não aceitarmos 

acordos comerciais desequilibrados como a ALCA ,sem colocar  em risco nossas 

relações com os Estados Unidos da América e com os países membros do NAFTA, 

acordo regional posteriormente modificado para pior por Trump, destino a que 

seríamos empurrados tivéssemos nós aceitado e assinado a ALCA. Tudo isso Lula fez 

em conversas francas e abertas com o então Presidente Bush, a quem chamava de 

“companheiro Bush”. 

                 Essa diplomacia de defesa de interesses nacionais foi imediatamente 

substituída por uma artificial identidade de interesses com os Estados Unidos da 

América e quase nos levou a uma aventura militar com a Venezuela, obra da mente 

demoníaca de John Bolton, homem que muito contribuiu para a ignominiosa invasão 

do Iraque. No caso da Venezuela, tenho para mim que terá sido decisiva a 

participação do Vice- Presidente da República, General Mourão, quem soube cortar 

com determinação  uma invasão da Venezuela com o concurso do Brasil, conflito que 

se sabia como começaria, mas não como poderia terminar. 

                      Daí para frente, foi um desastre atrás do outro que nos afastou de 

nossos aliados e nos colocou gratuitamente como uma figura “divertente" aos olhos 

de chefes de Estado nas Nações Unidas, onde temos a honraria de abrirmos todo ano 

o debate geral . 

               O segundo aspecto da intervenção de Lula no Parlamento europeu, 

sincronizado com os pontos que esbocei acima ,tem a ver com a capacidade do 

estadista de fazer comum uma causa julgada até então como intratável por 

mecanismos de ação conjunta. 

                Não foi gratuita nem meramente lisonjeira a menção de Lula ao fato de 

a  União Européia  ter superado inimizades e guerras históricas entre seus membros. 

Recordou-o para expor sua convicção de que a paz e o progresso são as avenidas 

abertas para o futuro global. 

                   Trump, em sintonia com Estados autoritários, promove a ilusão de que 

o progresso se encontra num passado idealizado onde se mistura bem-estar social 

com segregações diversas sejam as ditadas pelo preconceito real sejam as 

emanadas de falsas e distorcidas concepções religiosas. 

                   No discurso da extrema direita mundo afora surge de forma cada vez 

mais frequente o ódio ao imigrante, ao pobre e ao desvalido. As antigas políticas de 

cunho social-democrata são estigmatizadas em grande parte pelo sentimento 

generalizado de que o pagamento de impostos seria uma forma inaceitável de 

financiar a educação e a saúde publicas.  



            O “ Make  America Great Again” é uma apologia inconsequente num pais 

que  saiu da crise de 1929 com o “New Deal”de Roosevelt com forte investimento 

público. Aos poucos, de forma subreptícia ,o Trumpismo se aproxima a passos largos 

da anarquia como etapa preliminar do autoritarismo em que o líder se substitui ao 

estado democrático de direito. E esse risco não está totalmente afastado.Voltarei a 

este tema em artigos posteriores. 

                  Lula não se furtou a responsabilizar o trumpismo pelo desmonte do 

sistema econômico internacional e convidou os países europeus a juntarem-se aos 

países latino-americanos num movimento de reforma das instituições de Bretton 

Woods e da Organização Mundial do Comércio a fim de ajustá-las às novas 

realidades do mundo contemporâneo . 

                 Lula foi aplaudido porque deu forma e consistência ao sentimento de 

angústia de um mundo em transformação acelerada,  aparentemente caótica e 

certamente desagregadora. O ex-Presidente brasileiro, como  bom estadista, 

sintoniza com as percepções ainda informes e dá a elas uma direção consequente. 

               Não foi por outra razão que mencionou o caráter global de um movimento 

urgente em prol da sobrevivência da Democracia e da paz universal. Assinalou que a 

ONU deveria jogar papel central como instrumento catalizador de uma reforma 

corretiva dos descontroles de uma globalização assimétrica e de uma ordem 

econômica socialmente injusta, comprometida com o capital improdutivo,  a 

acumulação predatória  e com a manutenção de novas formas cartelizadas de 

grandes empresas. 

            Teve a coragem de condenar em alto e bom som a perspectiva de uma 

guerra fria entre a China e os Estados Unidos da América o que levaria a uma nova 

clivagem dos países no eixo Ocidente-Oriente .Um mundo dividido pelo muro da rota 

da seda. Ou pela tecnologia do 5G .De qualquer forma, uma inversão histórica a nos 

transformar nos bárbaros do século 21. 

             Deixou muito bem delineada a verdadeira reforma do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas onde hoje o poder de veto é um elemento muito mais 

propício a iniciativas bélicas do que um distensor de tensões, como vimos por 

ocasião da invasão do Iraque ,talvez o mais inquestionável erro diplomático de nosso 

tempo. 

            Lula mostrou como hoje a sociedade mundial está integralmente envolvida 

na sobrevivência da espécie  e do planeta e assinalou a importância de uma ação 

coletiva de auto-preservação . 

          Volta para casa com a mesma tranquilidade com que daqui saiu. Certo de sua 

Missão e convencido de que a primeira tarefa será a  de promover o reencontro de 

seu povo com a energia positiva  de reconstruir a confiança em si mesmo. De 

qualquer forma, candidato ou não, Lula coloca o debate político brasileiro nos 

patamares da racionalidade e nos convida a um olhar mais benigno sobre nossa 

própria condição .É um facho de luz sobre as trevas que nos rodeiam. 

              E só desta forma o eclipse se dissolverá. 

                  



PORTO ALEGRE I - Depois de recuo da Prefeitura em alguns pontos, a Câmara 

analisa hoje o projeto que reduz as isenções no transporte público, um dos pilares 

do pacote para o setor, enviado pelo Executivo. Também hoje ocorre a votação da 

OAB/RS, que está sendo questionada na Justiça. Esses dois temas estão presentes 

na news de hoje, que também traz informações sobre a realização do Enem, as 

prévias do PSDB e o novo momento da pandemia no RS – com mais flexibilizações 

em um momento que os números parecem ter voltado a ceder.  

 

Previsão do tempo: A semana começa com calor em Porto Alegre. Nesta segunda, 

os termômetros poderão marcar até 37°C. 

 

PORTO ALEGRE     

    

Sabores e dissabores da democracia constitucional 

Publicação em 18.11.21 - https://www.espacovital.com.br/publicacao-39457-

sabores-e-dissabores-da-democracia-constitucional  

Por Tarso Genro, advogado (OAB/RS nº 5.617); foi governador do Estado do RS e 

ministro da Justiça – Tarsofhgenro@gmail.com 

O poder normativo da "Declaração de 1789" já esteve em crise na República 

Francesa, o que impeliu o Conselho Constitucional do país - em decisão de 16 de 

janeiro de 1982 - dizer que "a Declaração tinha pleno valor constitucional" e que 

"submete o legislador e todos os órgãos do Estado". 

Louis Favreau viu na decisão a plena efetividade do Estado de Direito no país, 

dotando-o de um conteúdo que impede "o legislador (sob vigilância do juiz 

constitucional) de ampliar ou restringir livremente as suas próprias competências". 

(Costa, Zolo, "O Estado de Direito", "in" "État de droit" e Soberania Nacional da 

França, pg. 366). 

A consequência primeira desta visão de "democracia constitucional" é que PECs que 

contrariem ou restrinjam direitos constitucionais não podem ser absorvidas pela 

Constituição. A segunda é que o mero o jogo analítico das normas no "Estado Legal" 

- baseado na mera hierarquia  entre elas - deve observar o "Princípio da 

Constitucionalidade'': não podem criar uma legalidade ilegítima, paralela ou contrária 

ao sentido estrutural da Carta Maior. 

A lei infraconstitucional não é mais considerada, como foi até ali, a "fonte das 

fontes", mas uma - em meio a "muitas fontes" - submetidas ao Princípio 

da  Constitucionalidade. A "PEC do calote" - por estes fundamentos - é 

inconstitucional e é uma vergonha histórica que o nosso Parlamento se digne a votá-

la, apressando o desmonte do Estado de Direito Constitucional. 

O aceite da "mutação constitucional" como uma evolução "natural do 

constitucionalismo, para fulminar direitos certos na Constituição é simples 

manipulação dos fundamentos do Poder Constituinte. 

https://matinaljornalismo.us20.list-manage.com/track/click?u=af4358e932f70fcc70c8b7855&id=bfcf932371&e=9c20e6aa50
https://www.espacovital.com.br/publicacao-39457-sabores-e-dissabores-da-democracia-constitucional
https://www.espacovital.com.br/publicacao-39457-sabores-e-dissabores-da-democracia-constitucional
mailto:Tarsofhgenro@gmail.com


Em 21 de julho de 1787, em Portugal, nos estertores da Inquisição e no vestíbulo da 

Revolução Francesa, a ordem inquisitorial - "pela primeira vez - ficava totalmente 

arredada da vigilância sobre a edição e circulação do livro, pois, ao contrário do que 

ocorrera com a Real Mesa Censória, a nova instância" ora formada (Comissão Geral 

sobre Exame e Censura dos Livros) não integrava mais a estrutura do Santo Ofício. 

(Giuseppe Marcocci e José Pedro Paiva - "História da Inquisição Portuguesa, 1536-

1821, ed. A Esfera dos Livros, 2013, pg.383). 

O percurso do livro, ao lado da eliminação da tortura e da pena de morte, a aplicação 

e a produção laica do Direito, constroem a arquitetura do Estado de Direito, do 

Estado Democrático de Direito e depois do Estado Social de Direito. Ao longo da 

história, a norma abstrata e a vida social se integram, repelem-se, e - no curso das 

suas implicações - surgem nações como a França colonialista e a de hoje, 

a  Alemanha nazista e a de hoje, o imperialismo, a Itália fascista e depois 

democrática, os Estados Unidos da América, de Nixon e Biden a Trump... 

A longa viagem da liberdade de pensamento e da possibilidade da difusão de ideias é 

a história da constituição concreta das liberdades no ocidente. E também da 

emergência da Democracia Constitucional, trajeto em que se fundem e se anulam as 

diferentes vertentes da modernidade madura. Desde as mais elitistas e aristocráticas 

que sobreviveram - ainda que derrotadas na Revolução de 1789 - até as mais 

consequentes, abrigadas na noção do interesse público, na ideia de coesão nacional, 

com definições normativas das ideias de igualdade e solidariedade. 

São visíveis, no conteúdo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) 

e na Declaração Universal  dos Direitos Humanos (1948), os passos dessa "longa 

viagem". É a trajetória da Constituição nunca realizada plenamente, mas sempre 

destacada como resultado da cultura humanista, da qual a realidade tanto se 

aproxima, como se afasta. Segundo fatores políticos, hoje integralmente 

universalizados, tudo que era sólido "se desmanchou  no ar", mas as Constituições 

modernas se tornaram cada vez mais distantes do cotidiano, "locus" onde a História 

vive nos indivíduos. 

A Democracia Constitucional é a fonte de resistência, tanto da República como da 

Democracia, mas ela está cada vez mais distante de ser vitoriosa. 

Em tempo - Desenvolvi com mais profundidade estas ideias em "Tratado de Direito 

Constitucional", Saraiva, 2012, 2ª. Edição, Ives Gandra, Gilmar Mendes e Carlos V. 

do Nascimento (orgs.), no capítulo "Os Fundamentos da Constituição no Estado de 

Direito". 

  

ENCERRAMENTO 

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

“ EU SOU PAULO TIMM./ ESPERO VOCÊS AMANHÃ NESTE 

MESMO HORÁRIO./ 

 

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 



BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/1268106670302800 

Dia 19 de novembro azul, mês de atenção à saúde do homem. Cuidado com o câncer de próstata. 

Consulte um médico. 

* 

AMANHÃ DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

No Brasil a população negra e parda esteve historicamente entre 1/3 e metade da população total. 

Hoje, 52% dos brasileiros são negros e pardos, em sua maioria pobres, vivendo nas periferias das 

grandes metrópoles em condições indignas, com presença marcante nos ambientes mais sórdidos da 

BOA SOCIEDADE branca. Mas estão reagindo. Hoje a inclusão do negro no que seu maior estudioso no 

país, Florestan Fernandes, denominava Ordem Social Competitiva, é o ponto crucial para consolidação 

da democracia-entre-nós. Já estão nas Universidades e despontam intelectuais negros de primeira 

ordem no mundo acadêmico. Mas ainda não estão devidamente representados no conjunto da 

Sociedade e do Estado. 

Enquanto isso: Exército, onde a aposentadoria além de especial é integral, equiparada aos militares da 

ativa e ainda por cima sempre reajustada, aparece um Edital para compra de 2 ton de caviar, 

camarões e espumante: 

https://www.brasilpopular.com/exercito-faz-licitacao-para-comprar-2-toneladas-de-camarao-caviar-e-

espumante/ 

Eles se tratam enquanto 120 milhões ganham até um salário mínimo, dentre eles 70 mihões até meio 

mínimo, aí incluídos os 20 milhões que nada ganham e padecem de fome. 

2011 – novembro, 20 – POA dá o primeiro passo para o DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NO BRASIL num 

encontro de negros orgulhosos e audaciosos no Clube Náutico Marcílio Dias. (Apontamentos para uma 

História de POA, P.Timm-2012) 

1.     Dia da Consciência Negra – Wikipédia, a enciclopédia livre 
O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado, no Brasil, em 20 de novembro.Foi criado em 2003 

como efeméride incluída no calendário escolar — até ser oficialmente instituído em âmbito nacional 

mediante a lei nº 12 519, de 10 de novembro de 2011, sendo feriado em cerca de mil cidades em 

todo o país e nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro através ... 

o    Nome oficial: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 

o    Tipo: Histórico 

o    Outro(s) nome(s): Dia de Zumbi dos Palmares 

o    Celebrado por: Nacional; feriado em vários estados e municípios do Brasil 

  

Em defesa do ferida do Dia da Consciência Negra - 

Antonio Carlos Côrtes – Publicado no C.Povo 05 de dezembro de 2014-12-05 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/1268106670302800
https://www.brasilpopular.com/exercito-faz-licitacao-para-comprar-2-toneladas-de-camarao-caviar-e-espumante/
https://www.brasilpopular.com/exercito-faz-licitacao-para-comprar-2-toneladas-de-camarao-caviar-e-espumante/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_da_Consci%C3%AAncia_Negra
https://br.search.yahoo.com/search;_ylt=AwrE18ouYZVhZ7QA_Fjz6Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny?type=E210BR714G0&fr=mcafee&ei=UTF-8&p=Brasil+wikipedia&fr2=12328


Tinha 22 anos. Ano da graça de 1970, quando descobri na Biblioteca Pública do Estado, na rua 

Riachuelo, esquina com a General Câmara em Porto Alegre/RS, o livro “O Quilombo dos Palmares”, 

do escritor baiano Edson Carneiro. Li, reli, ouvi meu pai e levei à consideração do coletivo de 

estudos da cultura negra: Jorge Antonio dos Santos, Luiz Paulo Assis Santos, Ilmo Silva, Vilmar 

Nunes e o professor Oliveira da Silveira. Destes restam vivos o Jorge (Xangô), Luiz Paulo e este 

escriba.  Em 1971 nos reunimos na Rua Tomaz Flores, 303 – bairro Bom Fim – residência do 

professor José Maria (então sogro do Oliveira). Ali marcamos onde aconteceria a segunda reunião, 

e ficou definida a casa de meus pais, Egydio Ribeiro Côrtes e Isolina dos Santos Côrtes, na Rua dos 

Andradas, 849, centro de Porto Alegre. Minha mãe, além do chá e café, fez bolo que nominou 

“Fidalgo”, pois era umedecido com rum para recepcionar a rapaziada. Parece que estava a 

adivinha que , naquele maio de 1971, o nome escolhido de Grupo Palmares mudaria o rumo dos 

negros no Brasil. 

O tempo comprovou que foi a maior manifestação de resistência negra pacífica ocorrida em nossa 

história. O marco 20/111971, sábado cinzento, no hoje extinto Clube Náutico Marcílio Dias, no 

bairro Menino Deus, onde realizamos a primeira evocação a Zumbi dos Palmares. Negros 

orgulhosos e audaciosos, por vez primeira na história do Brasil, em plena ditadura vigente no país, 

gente pobre e humilde demarcavam data cívica, definindo seu herói-mártir. De lá para cá, os 

negros em movimento começaram a sepultar o 13 de Maio e dar vida, força e vigor ao 20 de 

novembro. Mas foi em Salva dor,m no dia 7/71978, que o Movimento Negro Unificado (MNU) 

evocou o 20 se novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. A iniciativa encontrou amplo 

apoio de todas as tribos, bondes, clubes negros e quaisquer tipos de associações negras de todo o 

Brasil. Nasceu na consciência negra que a lança de Zumbi é instrumento de avanço e de luta, nunca 

de recuo, pois os negros brasileiros passaram a ter memória escrita por eles mesmos. 

Por tudo, Porto Alegre, no paralelo 30, é marco na história do país. Com isso, em nome daquele 

coletivo abraço fraternal, o vereador Delegado Cleiton e seus pares da Câmara de Vereadores, em 

boa hora de luz plena, aprovaram feriado no Dia da Consciência Negra, sob a egrégia do céu de 

Palmares. 

Brasil de Fato lança tabloide especial sobre Consciência Negra e 

antirracismo. Entenda origem da data, as lutas da população negra e os 

ataques do governo Bolsonaro, antes e durante a pandemia - 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/brasil-de-fato-lanca-

tabloide-especial-sobre-consciencia-negra-e-antirracismo 

Redação 

  

Como fazemos diariamente, 

estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e 

JORNAL COLETIVO 

  

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/brasil-de-fato-lanca-tabloide-especial-sobre-consciencia-negra-e-antirracismo
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/brasil-de-fato-lanca-tabloide-especial-sobre-consciencia-negra-e-antirracismo


Com o apoio da Central Única dos Trabalhadores CUT/RS , ADURGS SINDICAL e CRESOL 

      Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da informação 

transparente/ 

  

  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em meu FB e conto 

neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO. 

  Nossa PLAY LIST musical, que acompanha a programação diariamente das 10h às 24 h  foi 

organizada por   GUILHERME  XAVIER SOBRINHO. Da meia noite às seis horas levamos ao ar a 

ESTAÇÃO ZUZA HOMEM DE MELLO, grande crítico musical e introdutor do Jazz no Brasil, 

recentemente falecido, com muito Jazz, Blues e músicas internacionais. BLUEs. E  de 6.00 às 8.00 da 

manhã é hora do chimarrão com este que vos fala,  em  homenagem às nossas raízes sertanejas e 

campeiras, numa play list que inclui as califórnias da canção no RS, organizada pelo músico Celso 

Jardim, de Torres. 

  

FIQUE CONOSCO. ACESSE: 

Podcast - 

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

rce=whatsapp 

  

  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

Area desmatada da Amazônia é a maior em 15 anos 

ESP 

Amazônia registro a maior índice de desmate em 15 anos 

FOLHA 

COVID elevou índice de mortes em 15% 

PODCASTS 

O ASSUNTO g1 dia 19 novembro: sem Auxílio Brasil ou Emergencial, quase 30 milhões ficam no limbo. Os 'sem-

nada' são quase 30 milhões 

https://open.spotify.com/show/3U8q9v65h8p3afADz6ivfn?si=GgNMtUmmQGOEjKIYGzar7g&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/show/3U8q9v65h8p3afADz6ivfn?si=GgNMtUmmQGOEjKIYGzar7g&utm_source=whatsapp
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/19/o-assunto-582-os-sem-nada-sao-quase-30-milhoes.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,0f093824-4fbb-46ca-a06b-71ee5ebf4956


Com o fim do auxílio emergencial e a substituição completa do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, milhões de 

brasileiros ficarão sem qualquer acesso a políticas públicas de transferência de renda - em um contexto de 

inflação na casa dos dois dígitos e desemprego alto. 

Por Renata Lo Prete - https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/19/o-assunto-582-os-sem-nada-

sao-quase-30-milhoes.ghtml 

  

  

TV 247Giro das 11 - Lula na Espanha questiona o planeta: “Onde está nosso 

humanismo?” (18.1- https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128 

https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128 

https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128 

Giro das 11 - Lula na Espanha questiona o planeta: “Onde está nosso 

humanismo?” (18.11.21)Bom dia 247: o significado da aliança Lula-Macron (18.11.21) 

Bom dia 247: o significado da aliança Lula-Macron (18.11.21) 

  

Nacionais – O DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA EM TODO O PAÍS. 

CAFÉ DA MANHÃ GRUPO FOLHA UOL DIA 19 DE NOVEMBRO 
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/podcast-discute-relativismo-sobre-a-escravidao-no-brasil-

ouca.shtml 

Podcast discute relativismo sobre a escravidão no Brasil 

Período traumático da história brasileira ainda é alvo de desinformação 

  

OPINIÕES 

Gilvan Cavalcanti FB t1iSu1up sfhh5hflru5thd908f  · - Dia 18 de novembro 

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/19/o-assunto-582-os-sem-nada-sao-quase-30-milhoes.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/19/o-assunto-582-os-sem-nada-sao-quase-30-milhoes.ghtml
https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128
https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128
https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128
https://podcasts.apple.com/br/podcast/bom-dia-247-o-significado-da-alian%C3%A7a-lula-macron-18-11-21/id1420237128?i=1000542354986
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/podcast-discute-relativismo-sobre-a-escravidao-no-brasil-ouca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/podcast-discute-relativismo-sobre-a-escravidao-no-brasil-ouca.shtml
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18?__cft__%5b0%5d=AZVw0WyRvvnQhxxQHudQlg9kczc9mXHOVxtSBqALUYKXmvk_u4FpogHB9WcDh2fQudbhNGpqN0mJpNWTRepFUyxBxuQJEYCSZKKoyq1p8cpn18LiVxTmPNu0GkXtNQ1WBTg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18/posts/4512596488788180?__cft__%5b0%5d=AZVw0WyRvvnQhxxQHudQlg9kczc9mXHOVxtSBqALUYKXmvk_u4FpogHB9WcDh2fQudbhNGpqN0mJpNWTRepFUyxBxuQJEYCSZKKoyq1p8cpn18LiVxTmPNu0GkXtNQ1WBTg&__tn__=%2CO%2CP-R
http://gilvanmelo.blogspot.com.br/?fbclid=IwAR27z8EvY0IZLyRCuP0Gj6JYSUZO1K6QrArfcbgd3BaeFuFRCQdqquE30cQ


DESTAQUES 18/11/2021 

Merval Pereira - Luz no caminho 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-pereira-luz-no... 

Malu Gaspar - Dá para confiar no Enem? 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../malu-gaspar-da-para... 

Míriam Leitão - A chuva, a safra e o choque da energia 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao-chuva... 

Luiz Carlos Azedo - Para não dizer que não falei da viagem de Lula (ou como aproveitou-se do 

distanciamento entre Bolsonaro e líderes do Ocidente) 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

Maria Cristina Fernandes - Polarização impulsiona trunfo externo de Lula 

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

Cristiano Romero - A economia em Eduardo Leite 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../cristiano-romero... 

Pedro Cavalcanti Ferreira / Renato Fragelli Cardoso* - Elites e a permanência da desigualdade 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../pedro-cavalcanti... 

Maria Hermínia Tavares* - O candidato Sergio Quadros de Mello vem aí 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../maria-herminia... 

Bruno Boghossian – O presidente aperta o botão 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-boghossian-o... 

Ruy Castro - Ele sabe quando e para quem mentir 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ruy-castro-ele-sabe... 

Vinicius Torres Freire - Comida salgada na eleição 2022 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-torres... 

William Waack - Bolsonaro foi o pior inimigo de Guedes 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../william-waack... 

Celso Ming - A revolução por trás da destruição dos empregos 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../celso-ming-revolucao... 

Eugênio Bucci* - Sadismo digital 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../eugenio-bucci-sadismo... 

Roberto Macedo* - PIB do terceiro trimestre pode vir com recessão 

https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/merval-pereira-luz-no-caminho.html?fbclid=IwAR2VCE8d4vGyh1uKruPg1w6C8UKvfEqWOSndoy3Wd0f3fo2ElSX5QqtRJOY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fmalu-gaspar-da-para-confiar-no-enem.html%3Ffbclid%3DIwAR3YCD6KDqmGs_YOA2A5hfP9vJmm5Bghn1_iriy8o9jIckUXS0aZlN3q8vM&h=AT1YY388P2ef8BtiQQBvkqFH4qm1Y056kPEE7U7tkMCcxfb3Nl21KB-HX2000KNu0jCYQFlx8GmkIQFIrhjmiwIFgKxeE34asx19y-63xxso7saBac1wMiIl2NuK0yMlf_Rh&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT34vuHupQ7WcWRzHdRKbAO968qCfweA4Il90mrs9rrwg_167H-dvJF6g6Bk9X1YnHW6C7u_rHxX68tgXzt6sr8yoJ5BVjlgIbYy6u8ye9B-JF27Rklmvs3oFgqGelHnZ59Ngr4_UE5NZlE75p4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fmiriam-leitao-chuva-safra-e-o-choque-da.html%3Ffbclid%3DIwAR1k1V17GPEBr1xBFDZ5xaoYkoBBl1MAMY_3onzqj6mHQPKW9oO-MpOEOMA&h=AT1nX8wAiR-WZwIdx0-oHssjH-LaQEfIv7lPKln9C75xgscXdSIgvp4OrTykVGsfpEF_gsji1EYalUrlYXoaZqMdCjd59o74AM4a8cc4enOfqIHwbmWRB-v9vwrdJCpzB8kn&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT34vuHupQ7WcWRzHdRKbAO968qCfweA4Il90mrs9rrwg_167H-dvJF6g6Bk9X1YnHW6C7u_rHxX68tgXzt6sr8yoJ5BVjlgIbYy6u8ye9B-JF27Rklmvs3oFgqGelHnZ59Ngr4_UE5NZlE75p4
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/luiz-carlos-azedo-para-nao-dizer-que.html?fbclid=IwAR0wg0-KxIpP9V-nquvKvjKLn_i6BmrgaM-FvRUqElBovx6ryqhZFsidP2A
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/maria-cristina-fernandes-polarizacao.html?fbclid=IwAR0WjVgKub1xm3KZ5kNMaYJPs-2ldOB0CGjLmJYjHyQ8li3rXcrcmN57-x0
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/cristiano-romero-economia-em-eduardo.html?fbclid=IwAR0wg0-KxIpP9V-nquvKvjKLn_i6BmrgaM-FvRUqElBovx6ryqhZFsidP2A
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/pedro-cavalcanti-ferreira-renato.html?fbclid=IwAR0wg0-KxIpP9V-nquvKvjKLn_i6BmrgaM-FvRUqElBovx6ryqhZFsidP2A
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/maria-herminia-tavares-o-candidato.html?fbclid=IwAR1tphskuutLbPmopJkExWs9jvDrRkPBX_Io1D0--T-LHzPjpCc43wEzQl8
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/bruno-boghossian-o-presidente-aperta-o.html?fbclid=IwAR0WjVgKub1xm3KZ5kNMaYJPs-2ldOB0CGjLmJYjHyQ8li3rXcrcmN57-x0
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/ruy-castro-ele-sabe-quando-e-para-quem.html?fbclid=IwAR2sYCkROwi3odAaJ7PDjavG2c3hVL6D02S-D0p6TaRfmYuo7EFn59d8-p4
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/vinicius-torres-freire-comida-salgada.html?fbclid=IwAR27z8EvY0IZLyRCuP0Gj6JYSUZO1K6QrArfcbgd3BaeFuFRCQdqquE30cQ
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/william-waack-bolsonaro-foi-o-pior.html?fbclid=IwAR3L4E0MFOK6yb6H2QjIYY3XCq_jvcbEgeDdCFsiYiGREXtJyQ6OUdnTOGk
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/celso-ming-revolucao-por-tras-da.html?fbclid=IwAR291-yQkEgY165toWuWj4zZ9-m-bMV1IGFnWGKO0h9NU3Ekf-6pI0cocV0
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https://gilvanmelo.blogspot.com/.../roberto-macedo-pib-do... 

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

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

  

BOLETIM DA AEPET 

Venda da SIX: decisão ideológica do Conselho de Administração (CA) da Petrobrás. AEPET questiona a 

venda da Six 

  

Petrobrás: de locomotiva do desenvolvimento a vaca leiteira dos acionistas-GGN 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7082-petrobras-de-locomotiva-do-

desenvolvimento-a-vaca-leiteira-dos-acionistas 

  

"O petróleo, o gás natural e seus derivados não são mercadorias quaisquer. E ainda vão ser muito 

importantes por muitas décadas" 

  

Meu voto contra a venda da Six 

Rosângela Buzanelli. Em reunião extraordinária nesta quinta-feira (11/11), o Conselho de 

Administração da Petrobrás 

  

A Raposa e as Uvas, ou o Presidente e a Petrobras. Luiz Alberto Melchert de Carvalho e Silva 

  

 Tornar a Petrobras a vilã da inflação poderia ser uma estratégia para pôr o povo do lado da 

privatização 

  

A ordem mundial tripartida e a guerra híbrida mundial 

Dmitry Orlov. Claramente, os EUA não estão em condições de atacar ninguém- 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7089-a-ordem-mundial-tripartida-e-a-guerra-

hibrida-mundial 

 As opiniões expressas são de responsabilidade de seus autores 

e não refletem necessariamente as posições da AEPET. 

  

NOTÍCIAS DO DIA 
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Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal 

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

Balanço da viagem de Bolsonaro às Arábias: 

Árabes revelam a Bolsonaro intenção de comprar dois times do futebol brasileiro - Blog Ana Flor 

Resumão diário g1 #169: Sexta-feira, 19 de novembro 

O Ministério da Saúde começa a distribuir hoje a vacina da Janssen para a aplicação de doses 

de reforço. Neste sábado, 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra, e o fim de 

semana vai ser de comemorações e homenagens. O IBGE divulga nesta sexta-feira dados 

sobre o desemprego. 

  

Desmatamento é o maior na Amazônia desde 2006 e governo sabia disso antes da COP 26. Destruição 

do meio ambiente, da legislação de proteção ambiental e das instituições IBAMA e ICMBio. 

Terra indígena que teve agentes cercados é a mais desmatada do Brasil 

Antes da COP26, governo segurou dados do maior desmatamento em 15 anos 

Devastação da Amazônia não para e atinge 13 mil km² em 1 ano 

  

PAULO GUEDES sob o crivo dos cr´ticos e agora na mira de Moro e seu consultor de Economia, Celso 

Pastore afirma: “ Não podemos desanimar”. 

O RACISMO NO CONGRESSO NACIONAL 

LEVANDOVSKI autoriza ação judicial contra dep. BIA KICIS, Pres. da Comissão de CJ da Cãmara  por 

racismo 

Mais um deputado federal acusado de racismo: JOSÉ MEDEIROS. Min. Alexandre de Moraes 

autorizou abertura de processo. 

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Senado aprova projeto que classifica injúria racial como racismo; texto segue para a Câmara 

Proposta alinha a legislação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que já decidiu dessa 

forma em julgamento 

  

CÂMARA aprova sete ACORDOS INTERNACIONAIS 

CCJ da CÂMARA aprova inclusão de pedofilia como crime hediondo. 

https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2021/11/18/arabes-revelam-a-bolsonaro-intencao-de-comprar-dois-times-de-futebol-brasileiros.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,0f093824-4fbb-46ca-a06b-71ee5ebf4956
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/11/19/terra-indigena-no-para-que-teve-agentes-federais-cercados-e-a-mais-desmatada-do-brasil-no-ultimo-ano.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,5c0a2d73-a437-4411-9551-5798c94be147
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/11/18/relatorio-que-mostra-alta-de-22percent-no-desmate-tem-data-anterior-a-cop26-ongs-apontam-escandalo-e-omissao.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,5c0a2d73-a437-4411-9551-5798c94be147
https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2021/11/18/desmatamento-na-amazonia-passa-de-13-mil-km-entre-agosto-de-2020-e-julho-de-2021-apontam-dados-do-prodes.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,5c0a2d73-a437-4411-9551-5798c94be147


Parlamentares preparam novo questionamento ao STF sobre suspensão de PEC dos Precatórios 

A GANGORRA DA PEC DOS PRECATÓRIOS: Senado dividido sobre mudanças no projeto aprovado pela 

CÂMARA. Uma das propostas liderada pelo Sem. José Anibal mantém o pagamento dos precatórios e 

corta recursos do Orçamento Secreto das Emendas do Relator da Comissão de Orçamento da Câmara, 

aliás, suspensas pela Min. Rosa Weber por falta de transparência. 

Medida está em tramitação no Senado e estimula acirrado jogo político que se estende à arena do 

Judiciário 

Publicado BRASIL DE FATO 

Ver na web 

A importância dos palanques estaduais e como eles travam a filiação do presidente ao PL. O saldo 

das viagens simultâneas de Bolsonaro e Lula ao exterior. E mais nesta edição de quinta-feira, 18 de 

novembro de 2021. Palanques estaduais: um tema que mobiliza a disputa presidencial 

Filiação de Bolsonaro ao PL foi adiada por causa de desacertos regionais. Entenda por que esse ponto 

é importante para o presidente e para o partido 

BOLSONARO & bolsoboys no labirinto partidário: o que está por trás da indefinição. As cúpulas 

partidárias temem perder o controle sobre respectivas siglas, na tradicional eternização das direções 

sobre os respectivos DIRETORIOS e , com isso, perder a gestão dos voltosos FUNDOS  PARTIDÁRIO e 

ELEITORAL. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ENEM – Fatores que impactam na nota. G1- Guedinho informa. Excelente cobertura e análise-

https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/enem-e-vestibular/fatores-socioeconomicos-explicam-

quase-70-da-media-das-notas-do-enem-em-um-municipio-aponta-estudo-25279438 

  

Internacionais 

  

Grammy Latino 2021: Caetano Veloso ganha gravação do ano, e Anitta faz homenagem a Marília 

Mendonça 

Chitãozinho e Xororó levaram melhor álbum sertanejo, categoria para a qual Marília estava indicada. 

Anavitória, Ivete e Paulinho da Viola também foram premiados. Veja lista de vencedores. 

  

A ordem mundial tripartida e a guerra híbrida mundial – BOL AEPET 

Dmitry Orlov. Claramente, os EUA não estão em condições de atacar ninguém- 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7089-a-ordem-mundial-tripartida-e-a-guerra-

hibrida-mundial 

  

DESTAQUE- Semana da Consciência Negra 

https://mailer.nmensagens.com.br/w/rNGb2HI4sEPb13EyS9fzEw/z03UvdtHbhH1UtEOfA3kLQ/WVRYyRXBgU892GwpOYZ7JKCw
https://mailer.nmensagens.com.br/l/rNGb2HI4sEPb13EyS9fzEw/FBYJqJ892MFoadDO4Shurm0A/WVRYyRXBgU892GwpOYZ7JKCw
https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/enem-e-vestibular/fatores-socioeconomicos-explicam-quase-70-da-media-das-notas-do-enem-em-um-municipio-aponta-estudo-25279438
https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/enem-e-vestibular/fatores-socioeconomicos-explicam-quase-70-da-media-das-notas-do-enem-em-um-municipio-aponta-estudo-25279438
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2021/11/18/grammy-latino-veja-os-vencedores.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,0f093824-4fbb-46ca-a06b-71ee5ebf4956
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2021/11/18/grammy-latino-veja-os-vencedores.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,0f093824-4fbb-46ca-a06b-71ee5ebf4956
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TRECHOS - ‘Uma nova história, feita de histórias’: protagonismo negro - Vários autores 

O ‘Nexo’ publica trecho de coletânea organizada por Djamila Ribeiro, Lizandra Magon de Almeida e 

Maurício Rocha. A obra reúne biografias de 16 personagens negros que, apesar de terem suas 

trajetórias invisibilizadas, contribuíram para a história do Brasil em diferentes períodos e áreas de 

atuação. 

https://www.nexojornal.com.br/estante/trechos/2021/11/18/%E2%80%98Uma-nova-hist%C3%B3ria-

feita-de-hist%C3%B3rias%E2%80%99-protagonismo-negro 

Artigo | 20 de novembro: negue a brancura da consciência 
"O acúmulo de violências contra negros ao longo de toda existência nunca são em vão", diz professor 

e líder comunitário 

Publicado BRASIL DE FATO - https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/artigo-20-de-novembro-

negue-a-brancura-da-consciencia 

Movimentos populares unificam luta e promovem ato contra Bolsonaro no Dia da Consciência 

Negra 
Com o mote #ForaBolsonaroRacista, o Dia da Consciência Negra, próximo sábado (20) tem atos 

convocados em todo o país 

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 13:44 

 https://www.brasildefato.com.br/2021/11/16/movimentos-populares-unificam-luta-e-promovem-

ato-contra-bolsonaro-no-dia-da-consciencia-negra 

Movimentos populares unificam luta e promovem ato contra Bolsonaro no Dia da Consciência 

Negra 
Com o mote #ForaBolsonaroRacista, o Dia da Consciência Negra, próximo sábado (20) tem atos 

convocados em todo o país 

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 13:44 

Análise | Quem são os intelectuais negros embranquecidos pela história 
O racismo age de várias formas para que pessoas negras não façam parte das conquistas da sociedade 

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 11:33 

  

Cineastas pretas e filhas de domésticas no Pará lançam série e fazem história no audiovisual 

Série foi filmada com recursos da Lei de Incentivo Aldir Blanc e conta como as mulheres negras foram 

afetadas pela covid 

Publicado BRASIL DE FATO. 

  

Políticas afirmativas contribuíram para avanço do cinema negro, diz diretora de festival 

Festival Internacional do Audiovisual Negro quer promover a descolonização do mercado audiovisual 

e do cinema brasileiro 

https://www.nexojornal.com.br/estante/trechos/
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Publicado BRASIL DE FATO. 

  

Museu Poço Comprido inicia celebração da Consciência Negra na Zona da Mata de 

Pernambuco 
Programação tem mostra gastronômica, apresentações, oficinas e exibições de filmes até o sábado 

(20) 

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 13:53 

  

Paraíso Brasil 

Notas do “mercado “, reclamando da lei Áurea, que decretou o fim da escravidão. Certas coisas 

nunca mudam. 

  

https://paraisobrasil.org/2021/03/12/nota-do-mercado-reclamando-da-lei-aurea-que-decretou-o-fim-

da-escravidao-certas-coisas-nunca-mudam/ 

  

  

  

2.     Ver tudowww.band.uol.com.br › noticias › dia-da-conscienciaDia da Consciência Negra: 
entenda a origem do feriado | Band 

Há 1 dia · O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil no dia 20 de novembro. Símbolo 

da luta do movimento negro no país, o dia foi escolhido por coincidir com a data em que Zumbi dos 

Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, foi morto em 1695. Formado em grande parte por 

escravos fugidos de ... 

o      

Ver tudo 

3.     Consciência negra: o que é, origem, história, dia - Brasil Escola 
09/11/2020 · Dia da Consciência Negra. A Lei n.º 12.519, de 10 de novembro de 2011, instituiu o dia 

20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. É um dia voltado para a reflexão sobre o 

que ... 

o    Autor: Francisco Porfírio 

4.     Dia da Consciência Negra: 20 de novembro e os debates raciais 
Há 3 horas · No Dia da Consciência Negra, grupos se reúnem para celebrar a cultura africana. | Foto: 

Reprodução História do Dia da Consciência Negra. A data comemorativa surgiu a partir da iniciativa 

do Grupo Palmares, composto por universitários negros que se uniram, em 1971, em prol de 

discussões raciais sobre o lugar do negro no Brasil. 

5.   Vídeos 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/17/museu-poco-comprido-inicia-celebracao-da-consciencia-negra-na-zona-da-mata-de-pernambuco
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/17/museu-poco-comprido-inicia-celebracao-da-consciencia-negra-na-zona-da-mata-de-pernambuco
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/17/museu-poco-comprido-inicia-celebracao-da-consciencia-negra-na-zona-da-mata-de-pernambuco
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/17/museu-poco-comprido-inicia-celebracao-da-consciencia-negra-na-zona-da-mata-de-pernambuco
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/17/museu-poco-comprido-inicia-celebracao-da-consciencia-negra-na-zona-da-mata-de-pernambuco
https://twitter.com/brasil_paraiso
https://paraisobrasil.org/2021/03/12/nota-do-mercado-reclamando-da-lei-aurea-que-decretou-o-fim-da-escravidao-certas-coisas-nunca-mudam/
https://paraisobrasil.org/2021/03/12/nota-do-mercado-reclamando-da-lei-aurea-que-decretou-o-fim-da-escravidao-certas-coisas-nunca-mudam/
https://br.news.search.yahoo.com/search;_ylt=AwrE18ouYZVhZ7QA91jz6Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=dia+de+consci%C3%AAncia+negra&fr=mcafee&fr2=p%3As%2Cv%3Aw%2Cm%3Anewsdd_bn_m%2Cct%3Abing
https://www.band.uol.com.br/noticias/dia-da-consciencia-negra-16460079
https://www.band.uol.com.br/noticias/dia-da-consciencia-negra-16460079
https://br.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrE18ouYZVhZ7QAA1nz6Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=dia+de+consci%C3%AAncia+negra&fr=mcafee
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o    

5:57 

youtube.com 

Especial Dia da Consciência Negra | Saúde Para Todes 

  

o    

6:05 

youtube.com 

Dia Da CONSCIÊNCIA NEGRA: A IMPORTÂNCIA De Falar Sobre O RACISMO 

  

                   

NESTE DIA 

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes 

Pedro Cavalcanti Ferreira / Renato Fragelli Cardoso* - Elites e a permanência da 

desigualdade - quinta-feira, 18 de novembro de 2021 

Valor Econômico- https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/pedro-cavalcanti-ferreira-

renato.html?fbclid=IwAR0wg0-KxIpP9V-nquvKvjKLn_i6BmrgaM-FvRUqElBovx6ryqhZFsidP2A 

A “Constituição Cidadã” assegurou direitos diferentes a servidores e trabalhadores do setor 

privado 

A concentração de renda no Brasil é criticada por todos, mas quando se pretende alterá-la, cada 

grupo quer jogar a conta para os demais. Ninguém se reconhece como privilegiado -são sempre os 

outros. Assim, os de fato excluídos e pobres permanecem como sempre estiveram: excluídos e 

pobres. 

A história do Brasil é uma história de desigualdade. Durante a colônia e o império, explorou-se a mão 

de obra dos escravizados, brutalmente arrancados da África e submetidos a condições desumanas de 

trabalho e vida. O fim da escravidão não trouxe reparações, nem qualquer política que beneficiasse 

essa e qualquer outra parcela pobre da população. 

No início do século XX, mais de 2/3 da população adulta era analfabeta. Segundo estimativa de Pedro 

de Souza, em 1930 cerca de 20% da renda nacional era apropriada pelos 1% mais ricos. Se há alguma 

permanência em nosso país, além da desigualdade, é o conceito de que a lei possa estabelecer 

brasileiros de dois tipos, o que foi preservado pelos constituintes de 1988. A “Constituição Cidadã” 

estabeleceu que todos são iguais perante a lei, mas ao tratar de condições de trabalho e 

aposentadoria, assegurou direitos muito diferentes a servidores e trabalhadores do setor privado. 

Também alguns princípios aparentemente inquestionáveis resultaram, na prática, em grandes 

desigualdades. É o caso da prisão somente após o trânsito em julgado que permite aos ricos e 

https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE18ouYZVhZ7QACFnz6Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=dia+de+consci%C3%AAncia+negra&type=E210BR714G0&ei=UTF-8&fr=mcafee&turl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOVF.QzkBIRxEY8oQNdpoHXvIBw%26pid%3DApi%26w%3D148%26h%3D78%26c%3D7&rurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ5h406blfBg&tit=Especial+Dia+da+Consci%C3%AAncia+Negra+%7C+Sa%C3%BAde+Para+Todes&pos=1&vid=d3cfa6c84636777b97a4534a97074ea5&sigr=JOkN4KeuSJ_d&sigt=FRMYh.tmIrtg&sigi=CDrQFDjCdXdZ
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE18ouYZVhZ7QACFnz6Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=dia+de+consci%C3%AAncia+negra&type=E210BR714G0&ei=UTF-8&fr=mcafee&turl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOVF.QzkBIRxEY8oQNdpoHXvIBw%26pid%3DApi%26w%3D148%26h%3D78%26c%3D7&rurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ5h406blfBg&tit=Especial+Dia+da+Consci%C3%AAncia+Negra+%7C+Sa%C3%BAde+Para+Todes&pos=1&vid=d3cfa6c84636777b97a4534a97074ea5&sigr=JOkN4KeuSJ_d&sigt=FRMYh.tmIrtg&sigi=CDrQFDjCdXdZ
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE18ouYZVhZ7QACFnz6Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=dia+de+consci%C3%AAncia+negra&type=E210BR714G0&ei=UTF-8&fr=mcafee&turl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOVF.QzkBIRxEY8oQNdpoHXvIBw%26pid%3DApi%26w%3D148%26h%3D78%26c%3D7&rurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZ5h406blfBg&tit=Especial+Dia+da+Consci%C3%AAncia+Negra+%7C+Sa%C3%BAde+Para+Todes&pos=1&vid=d3cfa6c84636777b97a4534a97074ea5&sigr=JOkN4KeuSJ_d&sigt=FRMYh.tmIrtg&sigi=CDrQFDjCdXdZ
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE18ouYZVhZ7QACVnz6Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=dia+de+consci%C3%AAncia+negra&type=E210BR714G0&ei=UTF-8&fr=mcafee&turl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOVF.Jz%252bGP4jPYTZkLaJtB9biOg%26pid%3DApi%26w%3D148%26h%3D78%26c%3D7&rurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK9ubcUNyssY&tit=Dia+Da+CONSCI%C3%8ANCIA+NEGRA%3A+A+IMPORT%C3%82NCIA+De+Falar+Sobre+O+RACISMO&pos=2&vid=17a8fb936d504308c6e03b7e546337d4&sigr=9KesG0KZwzCr&sigt=h4lWhEsfoWc6&sigi=CgHFooL7RjqE
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE18ouYZVhZ7QACVnz6Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=dia+de+consci%C3%AAncia+negra&type=E210BR714G0&ei=UTF-8&fr=mcafee&turl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOVF.Jz%252bGP4jPYTZkLaJtB9biOg%26pid%3DApi%26w%3D148%26h%3D78%26c%3D7&rurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK9ubcUNyssY&tit=Dia+Da+CONSCI%C3%8ANCIA+NEGRA%3A+A+IMPORT%C3%82NCIA+De+Falar+Sobre+O+RACISMO&pos=2&vid=17a8fb936d504308c6e03b7e546337d4&sigr=9KesG0KZwzCr&sigt=h4lWhEsfoWc6&sigi=CgHFooL7RjqE
https://br.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrE18ouYZVhZ7QACVnz6Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Nj?p=dia+de+consci%C3%AAncia+negra&type=E210BR714G0&ei=UTF-8&fr=mcafee&turl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOVF.Jz%252bGP4jPYTZkLaJtB9biOg%26pid%3DApi%26w%3D148%26h%3D78%26c%3D7&rurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK9ubcUNyssY&tit=Dia+Da+CONSCI%C3%8ANCIA+NEGRA%3A+A+IMPORT%C3%82NCIA+De+Falar+Sobre+O+RACISMO&pos=2&vid=17a8fb936d504308c6e03b7e546337d4&sigr=9KesG0KZwzCr&sigt=h4lWhEsfoWc6&sigi=CgHFooL7RjqE
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/pedro-cavalcanti-ferreira-renato.html?fbclid=IwAR0wg0-KxIpP9V-nquvKvjKLn_i6BmrgaM-FvRUqElBovx6ryqhZFsidP2A
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/pedro-cavalcanti-ferreira-renato.html?fbclid=IwAR0wg0-KxIpP9V-nquvKvjKLn_i6BmrgaM-FvRUqElBovx6ryqhZFsidP2A


poderosos, que podem pagar bons advogados, protelar - muitas vezes até à prescrição - o 

cumprimento de penas, enquanto os pobres vão para a cadeia por pequenos crimes e permanecem 

presos por longos períodos sem qualquer julgamento. 

O descaso das elites diante da desigualdade levou o país, na década de 1950, quando metade das 

crianças estavam fora da escola, a usar recursos públicos escassos na construção de uma nova capital 

com arquitetura futurista. Na mesma década, já havia sido criada uma grande empresa estatal de 

petróleo que absorvia imensos recursos que, se tivessem sido direcionados à educação pública, 

teriam criado oportunidades extraordinárias aos pobres. 

A estatização e a economia fechada, num país em que a educação de qualidade se restringia a 

poucos, criaram confortáveis postos de trabalho - também conhecidos como “empregos de 

qualidade” - para quem estava capacitado a ocupá-los, agravando a má distribuição de renda. No 

lançamento do Plano Real, o valor do salário mínimo estava em R$ 64,79. Em janeiro de 2021, as 

correções acima da inflação o haviam elevado a R$ 1.100. Se o salário mínimo tivesse acompanhado 

apenas a variação do INPC, estaria em R$ 434,56. A correção de 153% acima da inflação tinha como 

objetivo aumentar a remuneração dos pobres relativamente à remuneração de trabalhadores 

qualificados. 

No entanto, algumas categorias profissionais permaneceram beneficiadas pela indexação que 

impossibilita essa mudança. No caso dos engenheiros, por exemplo, a lei 4.950/1966 fixa a 

remuneração mínima da categoria em 8,5 salários mínimos. Esse piso é tão elevado, sobretudo para 

um recém-formado sem experiência, que só vigora em empresas estatais, enquanto no setor privado 

predomina a pejotização. Outras categorias são protegidas por regras semelhantes ou reservas de 

mercado diligentemente defendidas pelos conselhos profissionais. 

Antes da reforma da previdência de 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição - teoricamente 

um direito de todos - reservou à classe média, que trabalha toda a vida profissional com carteira 

assinada, o direito a se aposentar precocemente, enquanto os pobres tinham que aguardar até os 65 

anos (mulheres, 60). A reforma sofreu oposição acirrada de sindicatos e partidos de esquerda, que 

teoricamente combatem a concentração de renda. 

Neste país, o termo “elites” é frequentemente usado para denominar exclusivamente pessoas cuja 

renda (altíssima) provém da propriedade do capital ou da terra, em geral recebidos por herança. 

Aqueles cuja renda (também muito alta) provém do trabalho qualificado - altos funcionários do 

Estado, profissionais liberais, executivos de grandes empresas, etc. - se auto intitulam marotamente 

cidadãos de “classe média alta”. 

No Brasil, tanto a elite quanto a classe média alta passam férias no exterior, mas enquanto a “elite” 

voa na primeira classe ou na executiva, a dita “classe média alta” viaja na turística. Por não se 

enxergar como membro da elite, o típico cidadão de “classe média alta” se sente à vontade para 

beneficiar-se de mimos do Estado, como se fosse um direito natural. Sua trajetória profissional 

começa ao ingressar numa universidade pública gratuita, em cujo competitivo vestibular só é 

aprovado porque pôde estudar numa excelente (e cara) escola privada. E ainda se opõe a cotas para 

pobres ou negros, utilizando um discurso falacioso de meritocracia, ao defender mais vagas para seus 

filhos e amigos. 

Após a formatura, o cidadão ultraqualificado trabalhará com carteira assinada. Se optar por um 

emprego no setor privado, a economia fechada se encarregará de proteger a empresa em que 

trabalha da competição estrangeira. Se escolher uma carreira de profissional liberal, poderá driblar a 

pesada tributação que incide sobre trabalhadores celetistas, oferecendo seus serviços por meio de 



uma firma tributada sob o regime de lucro presumido. Se preferir ingressar nas melhores carreiras do 

serviço público, estará preparado para enfrentar um dificílimo concurso em que só são aprovados os 

poucos com qualificação semelhante à sua. 

Aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, ou que estudaram em escolas públicas de má 

qualidade, acabam na economia informal ou em empregos precários, onde sequer vigora a CLT. O 

descaso com a educação dos mais pobres, a resistência à reforma da previdência e à adoção de uma 

reforma tributária capaz de corrigir desigualdades gritantes mostram que, sem uma reversão 

profunda de conceitos arraigados, não haverá mudanças e a desigualdade persistirá por mais cinco 

séculos. 

*Pedro Cavalcanti Ferreira é professor da EPGE-FGV e diretor da FGV Crescimento e Desenvolvimento 

Renato Fragelli Cardoso é professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE-FGV) 

  

 BOM DIA, DEMOCRACIA engajado: 

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

Combate à fome, desemprego e discriminações 

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 

  

    AS  4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo 

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando 

3.CRISE SÓCIOECONÔMICA - Inflação, desemprego- o país de volta ao mapa da fome 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS - 

4.1.Eleições 2022 

O saldo da investida externa simultânea de Lula e Bolsonaro 

Ex-presidente visita países europeus enquanto atual titular do cargo cumpre agenda no Oriente 

Médio. Analistas falam ao ‘Nexo’ sobre o resultado das viagens internacionais para os dois favoritos 

na sucessão de 2022 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/11/17/O-saldo-da-investida-externa-

simult%C3%A2nea-de-Lula-e-Bolsonaro?posicao-home-

direita=1&utm_medium=Email&utm_campaign=NLDurmaComEssa&utm_source=nexoassinantes 

  

PORTO ALEGRE 

https://mailer.nmensagens.com.br/l/rNGb2HI4sEPb13EyS9fzEw/uJYsFhQiNmlIsrViBRTmKw/WVRYyRXBgU892GwpOYZ7JKCw
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/11/17/O-saldo-da-investida-externa-simult%C3%A2nea-de-Lula-e-Bolsonaro?posicao-home-direita=1&utm_medium=Email&utm_campaign=NLDurmaComEssa&utm_source=nexoassinantes
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/11/17/O-saldo-da-investida-externa-simult%C3%A2nea-de-Lula-e-Bolsonaro?posicao-home-direita=1&utm_medium=Email&utm_campaign=NLDurmaComEssa&utm_source=nexoassinantes
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/11/17/O-saldo-da-investida-externa-simult%C3%A2nea-de-Lula-e-Bolsonaro?posicao-home-direita=1&utm_medium=Email&utm_campaign=NLDurmaComEssa&utm_source=nexoassinantes


Não vá esquecer: Hoje é o último dia para agendar perícia no INSS e evitar perda do auxílio-doença 

Na Semana da Consciência Negra, suplentes tomam posse e enegrecem a Câmara de Porto Alegre. 

Seis vereadoras e vereadores se somam à bancada negra em sessão que também homenageou 

personalidades negras da cidade, Publicado BRASIL DE FATO 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/na-semana-da-consciencia-negra-suplentes-tomam-

posse-e-enegrecem-a-camara-de-porto-alegre  

Abatedouro suspeito de vender carne de cavalo teria atendido 60% das hamburguerias de Caxias do 

Sul, diz MP - Investigação identificou que 17 restaurantes eram abastecidos com carne de cavalo. 

'Eles podiam não saber o que tinha ali, mas sabiam que estavam fazendo uma compra irregular', diz 

promotor. 

  

Dia 19/11/21, sexta-feira, às 17h,  programa Tecendo o Amanhã, Beto Almeida  e Francisco Soriano, 

das TV s Comunitária de Brasília e do RJ, com retransmissão pelas TVs Comunitárias de Belo 

Horizonte, Recife, Curitiba e Rádio Manawa de Porto Alegre, conversam com a Historiadora Esther 

Kuperman. Tema: Aulas para Pensar! 

  

ENCERRAMENTO 

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

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

 

 

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/273715568027508 

Dia 18 de novembro azul, mês de atenção à saúde do homem. Cuidado com o 

câncer. Procure um médico 

* 

Amanhã, dia 19 novembro – DIA DO HOMEM 

Nacional -15 de julho  

Internacional – 19 de novembro  

 

DIA(s) DO HOMEM 

Dia Internacional do Homem Símbolo - wiki 

O Dia Internacional do Homem é um evento internacional celebrado em 19 de 

Novembro de cada ano. As comemorações foram iniciadas em 1999 pelo Dr. Jerome 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/11/19/prazo-para-agendar-revisao-de-pericia-no-inss-e-evitar-perda-do-auxilio-doenca-termina-nesta-sexta.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,5c0a2d73-a437-4411-9551-5798c94be147
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/na-semana-da-consciencia-negra-suplentes-tomam-posse-e-enegrecem-a-camara-de-porto-alegre
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/18/na-semana-da-consciencia-negra-suplentes-tomam-posse-e-enegrecem-a-camara-de-porto-alegre
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/11/18/abatedouro-suspeito-de-vender-carne-de-cavalo-atendia-60percent-das-hamburguerias-de-caxias-do-sul-diz-mp.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,0f093824-4fbb-46ca-a06b-71ee5ebf4956
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/11/18/abatedouro-suspeito-de-vender-carne-de-cavalo-atendia-60percent-das-hamburguerias-de-caxias-do-sul-diz-mp.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,0f093824-4fbb-46ca-a06b-71ee5ebf4956
https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/273715568027508


Teelucksingh em Trinidad e Tobago, apoiadas pela Organização das Nações Unidas 

(ONU)[1], e vários grupos de defesa dos direitos masculinos da América do Norte, 

Europa, África e Ásia. 

A diretora da Secretaria de Mulheres e Cultura de Paz da UNESCO, Ingeborg Breines, 

disse que a criação da data é "uma excelente idéia para equilibrar os gêneros" 

Os objetivos principais do Dia Internacional do Homem é melhorar a saúde dos 

homens (especialmente dos mais jovens), melhorar a relação entre gêneros, 

promover a igualdade entre gêneros e destacar papéis positivos de homens. É uma 

ocasião em que homens se reúnem para combater o sexismo e, ao mesmo tempo, 

celebrar suas conquistas e contribuições na comunidade, na famílias e no casamento, 

e na criação dos filhos. 

  

Homens só se tornam adultos aos 54 anos 
https://osegredo.com.br/2015/03/homens-so-se-

tornam-adultos-aos-54-anos/ 

                      O Segredo • 11 de março de 2015 

A vida começa aos 54 anos para homens. O número bastante preciso foi apontado 

por uma pesquisa como a idade em que eles finalmente crescem e começam a 

aproveitar a vida como “adultos de verdade”. O estudo com 1000 homens descobriu 

que esta era a idade em que eles se sentiam “resolvidos e seguros”, segundo o 

jornal “Telegraph”. 

Ele sugere que os homens levam mais tempo do que as gerações passadas para 

atingir este estágio, principalmente devido às pressões financeiras e à paternidade 

adiada. Hoje, dois terços dos bebês nascem de pais com mais de 30 anos, com a 

média de 32 anos para o primeiro filho nos EUA. 

  

A pesquisa sugere que os homens de 54 anos de idade, como Simon Cowell, Hugh 

Laurie e Kevin Spacey estão apenas no início de sua vida bem resolvida. Realizado 

pelo Centro Crown Clinic, em Manchester, o estudo mostra que aos 40, os homens 

ainda não deixaram para trás suas inseguranças juvenis. 

A pesquisa revelou inseguranças que não deixam o homem amadurecer mais jovem, 

incluindo imperfeições físicas, problemas com dinheiro e solidão. Eles citaram medos 

como o de não conseguir adquirir a primeira casa, perder o cabelo e estar 

desempregado. O processo de envelhecimento também apareceu com força, além de 

ter que lidar cabelos grisalhos, queixo duplo e mamas. 

– Estamos vivendo muito mais e, com os custos de vida aumentando e a paternidade 

sendo adiada, homens inevitavelmente levam mais tempo para se sentirem 

resolvidos – comentou Asim Shahmalak, da Crown Clinic. 

  

  

  

https://osegredo.com.br/2015/03/homens-so-se-tornam-adultos-aos-54-anos/
https://osegredo.com.br/2015/03/homens-so-se-tornam-adultos-aos-54-anos/
https://osegredo.com.br/author/osegredo/


  

Como fazemos diariamente, 

estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO FERRABRAZ, PORTAL 

LITORAL NORTE e JORNAL COLETIVO 

  

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

CRESOL 

          Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa 

da informação transparente/ 

  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em 

meu FB e conto neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO. 

  Nossa PLAY LIST musical, que acompanha a programação diariamente das 10h às 

24 h  foi organizada por   GUILHERME  XAVIER SOBRINHO. Da meia noite às seis 

horas levamos ao ar a ESTAÇÃO ZUZA HOMEM DE MELLO, grande crítico musical e 

introdutor do Jazz no Brasil, recentemente falecido, com muito Jazz, Blues e músicas 

internacionais. BLUEs. E  de 6.00 às 8.00 da manhã é hora do chimarrão com este 

que vos fala,  em  homenagem às nossas raízes sertanejas e campeiras, numa play 

list que inclui as califórnias da canção no RS, organizada pelo músico Celso Jardim, 

de Torres. 

  

FIQUE CONOSCO. ACESSE: 

Podcast 

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

Gzar7g&utm_source=whatsapp 

  

  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

  

O GLOBO 

Sem espaço no orçamento Bolsonaro promete aumento para servidores 

ESP 

Alívio de encargos para setores que mais empregam 

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

Bolsonaro volta a atacar ENEM e nega ter visto perguntas 

  

PODCASTS 

O Assunto g1 dia 18 de novembro: Argentina em seu labirinto pós-eleitoral 

O presidente Alberto Fernandez terá que atravessar os dois anos remanescentes de 

mandato sem maioria no Senado e com vantagem estreita na Câmara. E, nessas 

condições, enfrentar uma inflação que neste ano já supera 40%, mesmo percentual 

da população que vive na pobreza. Em conversa com Renata Lo Prete sobre 

desdobramentos das eleições legislativas de domingo passado, o jornalista Ariel 

Palacios resgata o histórico de uma crise econômica que vem de longe, foi agravada 

pela pandemia e agora cobra a conta do condomínio peronista instalado no poder 

central. “Condomínio que mais parece um hospício”, diz o correspondente da Globo 

em Buenos Aires. Ele se refere, principalmente, à disputa permanente entre os 

apoiadores de Fernandez e de sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner -também 

derrotada nas urnas. Ariel analisa ainda mudanças dentro da coalizão oposicionista, 

com perda de poder do ex-presidente Mauricio Macri. E recomenda prestar atenção à 

chegada da extrema-direita ao Congresso, com a eleição do economista 

“antissistema” Javier Milei. 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/18/o-assunto-581-

argentina-em-seu-labirinto-pos-eleitoral.ghtml 

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 18 DE NOVEMBRO 
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/a-dose-de-reforco-contra-

covid-19-vai-nos-deixar-mais-seguros-ouca-podcast.shtml 

A dose de reforço contra Covid-19 vai nos deixar mais seguros? Ouça 

podcast 

Medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde e começa a ser aplicada hoje em 

várias cidades 

  

TV 247 
https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128 

Giro das 11 - Lula e Macron: o Brasil volta a existir + Defiças em Luta (17.11.21) 

Giro das 11 - Lula e Macron: o Brasil volta a existir + Defiças em Luta (17.11.21) 

Bom dia 247: na Europa, Lula reconstrói mundo multipolar 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/18/o-assunto-581-argentina-em-seu-labirinto-pos-eleitoral.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/18/o-assunto-581-argentina-em-seu-labirinto-pos-eleitoral.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/a-dose-de-reforco-contra-covid-19-vai-nos-deixar-mais-seguros-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/a-dose-de-reforco-contra-covid-19-vai-nos-deixar-mais-seguros-ouca-podcast.shtml
https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128
https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-lula-e-macron-o-brasil-volta-a-existir/id1420237128?i=1000542234220
https://podcasts.apple.com/br/podcast/bom-dia-247-na-europa-lula-reconstr%C3%B3i-mundo-multipolar/id1420237128?i=1000542216910


Bom dia 247: na Europa, Lula reconstrói mundo multipolar 

Giro das 11 - Lula: um discurso épico + O fator Alckmin (16.11.21) 

Giro das 11 - Lula: um discurso épico + O fator Alckmin (16.11.21) 

Bom dia 247: Lula brilha na Europa (16.11.21) 

Bom dia 247: Lula brilha na Europa (16.11.21) 

  

OPINIÕES 

  

Gilvan Cavalcanti FB 9i26h 0h5um7r2h78c32  · Dia 17 de novembro 

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 17/11/2021 

Cristovam Buarque* - Brasília tentou 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../cristovam-buarque... 

Vera Magalhães - É a cara do Bolsonaro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vera-magalhaes-e-cara... 

Bernardo Mello Franco - A viagem de Lula 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bernardo-mello-franco... 

Zeina Latif - PEC dos Precatórios: São muitos os sócios do oportunismo 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../zeina-latif-pec-dos... 

Elio Gaspari - A China jogou pesado 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../elio-gaspari-china... 

Fernando Exman - Bolsonaro joga luz sobre prévias do PSDB 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../fernando-exman... 

Daniel Rittner - Visitas presidenciais e promessas bilionárias 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../daniel-rittner... 

https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-lula-um-discurso-%C3%A9pico-o-fator-alckmin-16-11-21/id1420237128?i=1000542117655
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Luiz Carlos Azedo - Viagem de Bolsonaro ao Oriente Médio agrada eleitores e mira 

em investidores 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

Fábio Alves – A renda se esvai 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../fabio-alves-renda-se... 

Vinicius Torres Freire - Bolsonaro em fase de destruição fina 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-torres... 

Bruno Boghossian - O dilema Biden-Sanders 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-boghossian-o... 

Hélio Schwartsman - Covid-19 ainda é um grande problema 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../helio-schwartsman... 

Mariliz Pereira Jorge - Bolsonaro e o sexo matinal 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../mariliz-pereira-jorge... 

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

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

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

BOLETIM AEPET        

Sócio do BTG Pactual faz coro com Guedes: "Com calma, vamos privatizar a 

Petrobras" 

            

  

Ex-secretário do Tesouro de Michel Temer, mantido no cargo por Bolsonaro, deixou o 

governo para tornar-se sócio de banco fundado por Guedes que, em Dubai, buscou 

petrodólares de árabes para venda fatiada da Petrobras 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7079-socio-do-btg-pactual-

faz-coro-com-guedes-com-calma-vamos-privatizar-a-petrobras 

  

Siqueira destaca feitos da AEPET em seis décadas de defesa da soberania 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7080-siqueira-destaca-feitos-

da-aepet-em-seis-decadas-de-defesa-da-soberania 

            

"Atualmente, a luta é pela manutenção da Petrobrás nas mãos do Estado Nacional" 

Para Aepet, venda da SIX é ideológica. Petrobrás gastará mais do que ganhará com 

venda da SIX 

https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/luiz-carlos-azedo-viagem-de-bolsonaro.html?fbclid=IwAR0hqw4-ECRUZCkRepbbdPYn7J4-ld5o_uVIjUeaw0mneFhsk98x9wM247w
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Contra argumentos não há fatos-http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-

geral/item/7078-contra-argumentos-nao-ha-fatos 

Paulo Nogueira Batista Jr. 

Depois de uma rápida incursão pelo terreno da literatura e da cultura, 

Cidadania – garantia dos direitos: aplicação da lei 

Felipe Quintas e Pedro Pinho 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7077-cidadania-garantia-dos-

direitos-aplicacao-da-lei 

As opiniões expressas são de responsabilidade de seus autores 

e não refletem necessariamente as posições da AEPET. 

  

A TERRA É REDONDA 

O favoritismo de Lula 

Por JULIAN RODRIGUES: A mídia conservadora tenta influenciar um possível governo 

Lula também na esfera dos direitos humanos, da igualdade de gênero e das 

liberdades democráticas [...] 

  

Discurso – Nobel de literatura - Por JOSÉ SARAMAGO: Proferido na cerimônia de 

recebimento do prêmio em Estocolmo, em 7 de Dezembro de 1998 [...] 

  

Na fronteira da Polônia com a Bielorrússia 

Por GILBERTO LOPES: Afirmam que a globalização é um fato, enquanto levantam um 

muro no Leste Europeu [...] 

  

Lula na Europa 

Por LUIZ MARQUES: O choque de civilizações e o discurso de Lula no Parlamento 

europeu [...] 

  

Fome e degradação humana 

Por LUIZ EDUARDO NEVES DOS SANTOS & FERNANDO EURICO LOPES ARRUDA 

FILHO: A luta dos catadores de lixo por condições mais dignas de vida [...] 

  

O futuro da economia capitalista no Brasil 

Por ELEUTÉRIO F. S. PRADO: O que os brasileiros, especialmente os mais pobres, 

podem esperar do futuro? [...] 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7078-contra-argumentos-nao-ha-fatos
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7078-contra-argumentos-nao-ha-fatos
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http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7077-cidadania-garantia-dos-direitos-aplicacao-da-lei


  

Fascismo ontem e hoje 

DILMA ROUSSEFF: Trecho inicial de capítulo da coletânea organizada por Julian 

Rodrigues e Fernando Sarti Ferreira, recém-lançada [...] 

  

O bolso ou a vida 

Por FLAVIO AGUIAR: O desconcerto mundial que ameaça a sobrevivência da espécie 

humana [...] 

  

Um passeio com Florestan Fernandes 

Por JEAN PIERRE CHAUVIN: Tanto quem ensina quanto quem aprende precisa levar 

o outro em máxima consideração [...] 

  

Gente espelho da vida 

Por ALEXANDRE ARAGÃO DE ALBUQUERQUE: Conscientização 

  

NOTÍCIAS DO DIA 

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal 

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

  

Ver na web 

Os valores que países deixam de arrecadar por causa da elisão fiscal. Envio de 

dinheiro a paraísos fiscais e outros lugares com tributação mais baixa ‘drenou’ 

centenas de bilhões de dólares em 2020, segundo relatório de entidades 

internacionais O desalento de jovens diante do Enem com o menor número de 

inscritos desde 2005. Prova que começa em 21 de novembro tem cerca de 3,4 

milhões de inscritos em 2021, uma redução de 64,35% em relação ao recorde de 

2014. Proporção de pessoas pretas, pardas e indígenas caiu para 55,7%. Veja 

gráfico Um balanço do primeiro ano do Pix. . Bolsonaro e o declínio de um 

impeachment que nunca decolou 

País viveu picos de pressão pela abertura de processo contra presidente. Mas 

movimentos de oposição não alcançaram união e se dissiparam. Manifestação que 

estava prevista para 15 de novembro foi cancelada 

Brasil tem menor média de mortes por COVID em um ano e meio. 

 

Brasil passa EUA em proporção de pessoas completamente vacinadas, mas 

permanece atrás de Chile, Argentina e Cuba no ranking mundial - Os 

https://mailer.nmensagens.com.br/w/rNGb2HI4sEPb13EyS9fzEw/z03UvdtHbhH1UtEOfA3kLQ/ntvPS6M0LWX892gpe4Mdp50A
https://mailer.nmensagens.com.br/l/rNGb2HI4sEPb13EyS9fzEw/vjKzbsBMwMxNpmEzJ8evuw/ntvPS6M0LWX892gpe4Mdp50A
https://mailer.nmensagens.com.br/l/rNGb2HI4sEPb13EyS9fzEw/vjKzbsBMwMxNpmEzJ8evuw/ntvPS6M0LWX892gpe4Mdp50A
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/11/17/brasil-passa-eua-em-proporcao-de-pessoas-completamente-vacinadas-mas-permanece-atras-de-chile-argentina-e-cuba-no-ranking-mundial.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,8a779e97-fd82-456c-b250-1dbb3e74bbdf
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/11/17/brasil-passa-eua-em-proporcao-de-pessoas-completamente-vacinadas-mas-permanece-atras-de-chile-argentina-e-cuba-no-ranking-mundial.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,8a779e97-fd82-456c-b250-1dbb3e74bbdf
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/11/17/brasil-passa-eua-em-proporcao-de-pessoas-completamente-vacinadas-mas-permanece-atras-de-chile-argentina-e-cuba-no-ranking-mundial.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,8a779e97-fd82-456c-b250-1dbb3e74bbdf


brasileiros já se vacinaram, proporcionalmente, mais que os americanos. No entanto, 

continuam atrás de países latino-americanos e europeus. 

  

Novo BOLSA FAMÍLIA começou a ser paga aos antigos beneficiários do Programa, em 

torno de 14 milhões de pessoas, num valor médio de R$ 217,00. Reações e 

frustração aos que pensavam que receberiam os prometidos 400 reais prometidos 

pelo Presidente. Outros 14 ou 20 milhões de vulneráveis aguardam inclusão no 

Programa, tal como o foram durante a pandemia. 

Ministro da Educação vai ao Congresso e explica porque o ENEM tem a cara do 

governo: Sério, competente e honesto. “Não tem nenhum Ministro preso”. E o 

Ricardo Sales, saiu por que...? 

Yahoo Notícias 

Censo 2022: MPF apura se governo Bolsonaro 

excluiu perguntas sobre identidade de gênero 
https://br.noticias.yahoo.com/censo-2022-mpf-apura-se-governo-

bolsonaro-excluiu-perguntas-sobre-identidade-de-genero-164502795.html 

  

Resumão g1: 

Bolsonaro volta ao Brasil de olho nas negociações da sua filiação no PL. Na contagem 

regressiva para o Enem, que começa domingo (21), o g1 faz hoje uma live sobre o 

exame. O Brasil registrou a menor média de casos de Covid desde maio de 2020. E 

hoje tem Grammy Latino 2021 - Grammy Latino ocorre hoje com shows de 

Carlinhos Brown, Anitta e Giulia BeO ministro do STF Luis Roberto Barroso 

STF  cobrou esclarecimentos do governo federal sobre o Povo Yanomami. 

Resquícios da Ditadura militar 

Povo Krenak não foi procurado para pedido de desculpas por tortura 

• PM ocupa aldeia indígena em meio a conflitos por garimpo ilegal 

  

Aos sábados, 11h,  assista Programa do OBSERVATÓRIO INDIGENISTA na REDE 

ESTACAO DEMOCRACIA. 

A fala de Fernandes , Pres. da Argentina: 

“Os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros da floresta, nós (argentinos) viemos 

do mar...” 

https://br.noticias.yahoo.com/censo-2022-mpf-apura-se-governo-bolsonaro-excluiu-perguntas-sobre-identidade-de-genero-164502795.html
https://br.noticias.yahoo.com/censo-2022-mpf-apura-se-governo-bolsonaro-excluiu-perguntas-sobre-identidade-de-genero-164502795.html
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2021/11/18/grammy-latino-acontece-nesta-quinta-e-anitta-giulia-be-e-carlinhos-brown-se-apresentam.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2021/11/18/grammy-latino-acontece-nesta-quinta-e-anitta-giulia-be-e-carlinhos-brown-se-apresentam.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/11/18/dois-meses-apos-condenacao-povo-krenak-ainda-nao-foi-procurado-para-pedido-de-desculpas-por-tortura-na-ditadura.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,8a779e97-fd82-456c-b250-1dbb3e74bbdf
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/11/17/pm-de-roraima-ocupa-aldeia-indigena-em-meio-a-conflitos-por-causa-de-garimpos-ilegais.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,8a779e97-fd82-456c-b250-1dbb3e74bbdf


1.    aventurasnahistoria.uol.com.br › noticiasIndígenas: o capítulo pouco 

lembrado da ditadura militar ... 

2.    memoriasdaditadura.org.br › indigenasIndígenas - Memórias da 

ditadura 
Para os governos da ditadura, a realização das obras resolveria a questão indígena, 

integrando os povos à sociedade nacional. A política indigenista integracionista 

via na conversão do índio em trabalhador um processo considerado 

“civilizatório” nos termos do regime. 

3.    vermelho.org.br › 2014/04/04 › felipe-milanez-aFelipe Milanez: A 

ditadura e os povos indígenas mortos da ... 
04/04/2014 · As imagens mais fortes da violência da Ditadura contra 

os povos indígenas são aquelas que existem como são contadas, e não em fotos ou 

filmes – ainda que haja fotografias e filmes chocantes. 

4.    brainly.com.br › tarefa › 32378856Quais foram os impactos da 

Ditadura sobre os povos indígenas ... 
14/09/2020 · Encontre uma resposta para sua pergunta Quais foram 

os impactos da Ditadura sobre os povos indígenas? 

  

  

Rússia bate recordes de mortes por covid-19 e ALEMANHA estuda ampliar medidas 

de restrição com vistas à forçar a população a se vacinar. Esta é a onda dos não 

vacinados. 

  

Rússia bate recordes de mortes por covid-19: por que a vacinação fracassa no país? 

Com recorde de mortes na pandemia, campanha de imunização enfrenta 

consequências da falta da confiança da população 

Publicado BRASIL DE FATO 

  

Crise na BELARUS eleva preços do potássio e afeta agro no Brasil 

Vacina contra Alzheimer começa a ser aplicada em humanos 

SALARIO MÍNIMO PARA 2022 – R$ 1.210,44 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

INTERNACIONAIS 

ARGENTINA - O que você precisa saber: 

• ENTENDA: O que a derrota significa para o presidente argentino 
• Governo Fernandéz perde maioria no Senado 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/indigenas-conheca-o-capitulo-pouco-lembrado-da-ditadura-militar-brasileira.phtml
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https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/11/15/eleicoes-legislativas-na-argentina-o-que-derrota-da-centro-esquerda-significa-para-fernandez.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/11/15/governo-fernandez-perde-maioria-no-senado-nas-eleicoes-legislativas-da-argentina.ghtml


• Ultradireitista Javier Milei se torna 3ª força em Buenos Aires 
• Inflação na Argentina é quase 5 vezes a do Brasil 
• VÍDEO: O futuro da Argentina com a derrota do governo no Congresso 

  

“Abstenção recorde é resposta nicaraguense ao entreguismo de Ortega” 

Leonardo Wexell Severo 

 

Em entrevista exclusiva, Comandante da Revolução Sandinista denuncia farsa elei-

toral na Nicarágua. “Muito mais do que não ir votar nas eleições de domingo (7), os 

nicaraguenses deixaram as ruas completamente desertas, como quando há uma 

greve geral. A abstenção foi imensa, uma resposta ao entreguismo de Ortega e a 

uma política neoliberal e privatista que, para manter-se no poder, necessita prender 

todos os principais candidatos da oposição”. 

  

Em destaque 

  

Chile: responsável de Allende pela nacionalização do cobre quer “retomar e 

industrializar riquezas” 

Leonardo Wexell Severo, especial para o Correio da Cidadania 

Entrevista exclusiva com o economista Orlando Caputo sobre as eleições presiden-

ciais e a nova Constituição. 

O negócio dos submarinos ameaça afundar a aliança franco-americana 

Luiz Eça 

Em discurso, Macron afirmou que a Europa não poderia mais depender dos EUA para 

sua defesa militar e pediu novas políticas. 

  

ARTIGO DO DIA 

O favoritismo de Lula 
17/11/2021 - https://aterraeredonda.com.br/o-favoritismo-de-

lula/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=o-favoritismo-de-

lula&utm_term=2021-11-17 

Por JULIAN RODRIGUES* 

A mídia conservadora tenta influenciar um possível governo Lula também na esfera 

dos direitos humanos, da igualdade de gênero e das liberdades democráticas 

Não vai ser fácil, mas vamos chegar lá. Com mobilização de massas e nitidez 

programática. Lula lidera todas as pesquisas eleitorais. Sua candidatura é ponto de 

convergência da vontade popular. Raio de esperança. Um movimento político, social, 

cultural, programático. Instrumento para derrotar o neofascismo e o neoliberalismo. 

O favoritismo de Lula faz o lado de lá adotar táticas distintas. Uma delas é seguir 

insistindo com Bolsonaro – outra é tentar empinar a tal terceira via (Sérgio Moro ou 

João Doria). E há uma mais astuta e perniciosa: aconselhar o PT e Lula – tentar nos 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/11/15/coalizao-de-javier-milei-ultradireitista-da-argentina-tem-17percent-dos-votos-e-torna-se-a-3a-forca-em-buenos-aires.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/11/15/inflacao-por-que-taxa-na-argentina-e-quase-5-vezes-a-do-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/globonews/jornal-das-dez/video/o-futuro-da-argentina-com-a-derrota-do-governo-no-congresso-10043816.ghtml
https://www.correiocidadania.com.br/34-artigos/manchete/14812-abstencao-recorde-e-resposta-nicaraguense-ao-entreguismo-de-ortega
https://www.correiocidadania.com.br/2-uncategorised/14811-chile-responsavel-de-allende-pela-nacionalizacao-do-cobre-quer-retomar-e-industrializar-riquezas
https://www.correiocidadania.com.br/2-uncategorised/14811-chile-responsavel-de-allende-pela-nacionalizacao-do-cobre-quer-retomar-e-industrializar-riquezas
https://www.correiocidadania.com.br/2-uncategorised/14809-o-negocio-dos-submarinos-ameaca-afundar-a-alianca-franco-americana
https://aterraeredonda.com.br/2021/11/
https://aterraeredonda.com.br/o-favoritismo-de-lula/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=o-favoritismo-de-lula&utm_term=2021-11-17
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https://aterraeredonda.com.br/o-favoritismo-de-lula/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=o-favoritismo-de-lula&utm_term=2021-11-17


enquadrar, domesticar. No campo da economia é onde se concentra a maioria dos 

esforços dessa turma. 

Agora, entretanto, resolveram tentar influenciar um possível governo Lula também 

na esfera dos direitos humanos, da igualdade de gênero e das liberdades 

democráticas. Bela Megale, colunista do “jornalão” dos irmãos Marinho, fez um 

textinho no último dia 16 de novembro dedicado a “Informar” como Lula teria 

orientado o Partido dos Trabalhadores na abordagem em 2022, do que ela mesma 

chama de “pauta de costumes’”. 

É engraçado. A matéria é tão ruim que nem seu objetivo intrigueiro consegue 

realizar. Ao ler o texto todo, não sobra nada em pé. Depois de nos informar que Lula 

tem “deixado clara a diretriz sobre como quer que o partido trate polêmicas 

envolvendo a pauta de costumes que muitas vezes rondam o governo Bolsonaro, 

com debates ligados ao universo LGBTQ+, racismo, entre outros assuntos”, a 

pseudoreportagem (pois sem fontes) acaba é por referendar o compromisso de Lula 

e do PT com essas bandeiras: “que são e continuam a ser caras à legenda (…), 

calcada nos direitos humanos”. 

Lula criou o programa Brasil sem Homofobia em 2004 – um conjunto de mais de 50 

ações e políticas focadas na promoção dos direitos humanos e da cidadania LGBT. 

Algo inédito. Aqui e no mundo. Lula abriu a primeira Conferência Nacional LGBT no 

dia 5 de junho de 2008. Cerca de mil pessoas, vindas de todo Brasil – eleitas nas 

conferências estaduais. Lula abraçou Fernanda Benvenutty (ícone do movimento de 

travestis e trans), ergueu a bandeira do arco-íris e fez história. Seu governo criou 

uma coordenação nacional LGBT, um plano de políticas públicas, um Conselho LGBT 

e uma série de  ações em vários ministérios. 

Em 15 de dezembro de 2010, em uma cerimônia afetiva, de despedida e prestação 

de contas, com todos movimentos sociais presentes, Lula ganhou o título de “Papai 

Noel dos Gays” – entre outros elogios feitos pela representação do movimento LGBT 

na ocasião. Por inúmeras vezes, Lula faz questão de mencionar a Conferência LGBT – 

e se referir de maneira orgulhosa a tudo que foi realizado durante seus dois 

governos em prol da igualdade, da diversidade sexual e do enfrentamento à 

discriminação. 

Recordar é viver, não é? O ano era 1981. Na convenção fundacional e oficial petista, 

Lula havia cravado: “não aceitaremos que, em nosso partido, o homossexualismo 

seja tratado como doença e muito menos como caso de polícia; defenderemos o 

respeito que merecem essas pessoas”. Sim, isso foi em 1981! 

O PT tem um setorial que organiza e propõe políticas públicas para nossa população 

desde 1991. É e continua sendo vanguarda desde sempre nesse tema. Ou seja, não 

vai rolar, jornalistas da grande mídia. Não aceitaremos nenhuma distorção, omissão 

ou fake news. 

O PT é historicamente o Partido que mais defendeu, organizou e contribuiu com o 

avanço da agenda LGBTI no país. E o “paizão” Lula é aliado nosso, sim – e 

desavergonhado. Promotor ativo dos direitos das bichas, travas, sapatas, trans, bi e 

etc. Lula já fez muito por nós. E fará bem mais. A tal colunista de O globo errou feio, 

errou rude. 



Lulão é libertário, amigo das LGBTI, avançado, comprometido com os direitos 

humanos. Um cara que se orgulha de tudo que já fez de bom para impulsionar essa 

luta. Lula é o anti-Bozo. O oposto da masculinidade tóxica, tão cara aos neofascistas. 

Lula é plural, carinhoso. É doce, democrático, bem resolvido, acolhedor, amigo das 

LGBTI, das mulheres, dos pobres, dos negros, dos indígenas, de todas excluídas. 

Lula é inclusão, diversidade – amor mesmo! 

Não há ou haverá colunistinha dos Marinho que vai indispor Lulão com as gay, com 

as travas, com as sapatas, com as bi, com as trans, com os meninos trans, com 

todas e todos dessa nossa comunidade diversa e contestadora. 

Lula é puro arco-íris! 

*Julian Rodrigues é professor, jornalista e ativista do movimento LGBTI e de Direitos 

Humanos. 

  

NESTE DIA 19 NOV: 

  

 BOM DIA, DEMOCRACIA engajado: 

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

Combate à fome, desemprego e discriminações 

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 

  

       AS  4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo 

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando 

3.CRISE SÓCIOECONÔMICA - Inflação, desemprego- o país de volta ao mapa da 

fome 

Fome e degradação humana 

Por LUIZ EDUARDO NEVES DOS SANTOS & FERNANDO EURICO LOPES ARRUDA 

FILHO: A luta dos catadores de lixo por condições mais dignas de vida [...] 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS - 

4.1.Eleições 2022:Bolsonaro campeão de rejeição-59% 



O voto “de jeito nenhum”. 

por Cláudia Coelho – FORUM DEMOS - Portugal 

Ainda a um ano das eleições presidenciais no Brasil surgem mais resultados que 

indicam a probabilidade elevada de Lula da Silva derrotar Bolsonaro e ser o futuro 

presidente do Brasil. 

Sondagem realizada a 17 de setembro de 2021 pelo DataFolha 

Numa pesquisa do PoderData, 36% dos eleitores escolhem Lula como a única opção 

de voto para as próximas eleições.  Apenas 28% dizem a mesma coisa em relação a 

Bolsonaro. 

No que diz respeito ao potencial de voto, isto é, a soma dos eleitores que apontam 

Lula como o único candidato em que consideram que “podem votar”, a percentagem 

é de 58%, seguido de 38% do atual presidente. Quanto aos restantes candidatos, 

Ciro Gomes e João Doria têm 9%, Sérgio Moro 8%, Eduardo Leite 5% e Rodrigo 

Pacheco 2% - o que significa que nenhum deles alcança 10%. 

Nas sondagens do Datafolha, Lula da Silva é o candidato com menor taxa de 

rejeição: 38% dos eleitores sondados não votariam “de forma alguma” no petista e 

59% não o fariam em Jair Bolsonaro. 

O Datafolha faz ainda uma comparação entre os diferentes resultados das últimas 

sondagens: Em julho, se a eleição se tivesse realizado no dia da sondagem, Lula 

obteria 46% do total de votos no 1º turno e Bolsonaro com 25%.  Em setembro há 

apenas uma diferença percentual de 2 valores, mantendo o candidato petista na 

liderança. 

Fontes: Carta Expressa e Datafolha 

  

  

PORTO ALEGRE   

JORNAL MATINAL :Junto com o fim do ano, também chega cada vez mais o clima de 

fim de pandemia no Rio Grande do Sul, onde quase 80% da população está com 

esquema vacinal completo. A partir deste fim de semana, muito do que era protocolo 

obrigatório passa a se tornar recomendação no Estado, que poderá, por exemplo, ter 

estádios lotados outra vez. É o assunto que destacamos na abertura da 

newsletter Matinal de hoje, que também aborda a nova polêmica entre Leite e Doria 

às vésperas das prévias do PSDB, o reajuste acima da média nas contas de luz e os 

preparativos para o julgamento do caso da Boate Kiss, entre outros assuntos. 

 

Previsão do tempo: Em um dia que oscila entre períodos de sol e chuva, o friozinho 

persiste em Porto Alegre, que terá máxima de 21°C.  

Theatro São Pedro tem programação especial para o Dia da Consciência Negra em 

Porto Alegre 

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fforumdemosnet.wordpress.com%2F2021%2F11%2F16%2Fo-voto-de-jeito-nenhum%2F&sr=1&signature=0b2e57faeca8fea092710da2a50080bc&user=7a3487a72a343ec515382f817fb4ff14&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTIxMjE0MzAzLCJibG9nX2xhbmciOiJwdC1QVCIsInNpdGVfaWRfbGFiZWwiOiJ3cGNvbSIsImVtYWlsX25hbWUiOiJlbWFpbF9zdWJzY3JpcHRpb24iLCJfdXQiOiJhbm9uIiwiX3VpIjoiN2EzNDg3YTcyYTM0M2VjNTE1MzgyZjgxN2ZiNGZmMTQiLCJlbWFpbF9pZCI6IjM0NWI2NDg4ODk2MGM3OTM5OTdjYmZkMDk5Mzk1MTJlIiwiZGF0ZV9zZW50IjoiMjAyMS0xMS0xNiIsImRvbWFpbiI6ImZvcnVtZGVtb3NuZXQud29yZHByZXNzLmNvbSIsImZyZXF1ZW5jeSI6IjAiLCJkaWdlc3QiOiIwIiwiaGFzX2h0bWwiOiIxIiwibG9jYWxlIjoicHQiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6Ik8gdm90byBcdTIwMWNkZSBqZWl0b1x1MDBhMG5lbmh1bVx1MjAxZC4iLCJfZHIiOm51bGwsIl9kbCI6Ilwvd3BcL3YyXC9zaXRlc1wvMTIxMjE0MzAzXC9wb3N0c1wvNDI5OD9fZW52ZWxvcGU9MSZlbnZpcm9ubWVudC1pZD1wcm9kdWN0aW9uJl9ndXRlbmJlcmdfbm9uY2U9Mzg3ZTA1YjNhMSZfbG9jYWxlPXVzZXIiLCJfZW4iOiJ3cGNvbV9lbWFpbF9jbGljayIsIl90cyI6MTYzNzA4OTE5ODU5MSwiYnJvd3Nlcl90eXBlIjoicGhwLWFnZW50IiwiX2F1YSI6IndwY29tLXRyYWNrcy1jbGllbnQtdjAuMyIsIl91bCI6bnVsbCwiYmxvZ190eiI6IjAiLCJ1c2VyX2xhbmciOm51bGx9&_z=z
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Ingressos para shows de Marguerite Silva Santos, Glau Barros e Sirmar Antunes 

serão trocados por doação de alimentos 

Publicado BRASIL DE FATO 

  

ENCERRAMENTO 

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

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

  

 

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter   

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/976560446541416/?comment_id=

976573249873469&notif_id=1637147210767495&notif_t=comment_mention&ref=notif                       

            

Hoje, dia 17 do mês de novembro, de atenção `a  saúde do homem. Cuidado com o silencioso câncer 

de próstata,  o que mais mate. Consulta um médico. 

                          Tratado de Petrópolis 

O Tratado de Petrópolis, firmado em 17 de novembro de 1903 em Petrópolis, formalizou a permuta 

de territórios entre Brasil e Bolívia — uma faixa de terra entre os rios Madeira, o rio Abunã do Brasil 

para a Bolívia — e o território do atual Acre da Bolívia para o Brasil. Wikipédia 

A incorporação do Acre ao Brasil passou por várias etapas e processos desde o final do século XIX até 

a assinatura do Tratado de Petrópolis, em 1903. Entre o final do século XIX e primeiras décadas do 

século XX os Estados Unidos empreenderam uma grande ofensiva internacional, com francas 

intervenções militares em vários países,  com vistas à conquista de maior relevo  geopolítico mundial. 

                                                             

Escapamos por pouco: Eis a história 

A eleição presidencial dos Estados Unidos de 1900 foi a vigésima-nona eleição presidencial do país. Na 

eleição anterior, em 1896, os candidatos principais foram o republicano William McKinley e seu 

adversário democrata, William Jennings Bryan. McKinley venceu a eleição anterior, e novamente em 

1900 aconteceu o mesmo. O retorno da prosperidade econômica e recente vitória na Guerra 

Hispano-Americana ajudou McKinley para marcar uma vitória decisiva. Presidente McKinley escolheu 

o governador de Nova Iorque Theodore Roosevelt como seu companheiro de chapa, já que o vice-

presidente Garret Hobart morreu de insuficiência cardíaca em 1899. McKinley e Roosevelt venceram 

o pleito, mas o primeiro foi assassinado e Roosevelt assumiu a Presidência vindo a comandar a fase 

de grande expansão americana no mundo. Roosevelt foi o líder do Partido Republicano durante sua 

época, sendo uma das principais forças da Era Progressista no início do século XX.[1] 
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Na política externa, ele focou na América Central, começando a construção do Canal do Panamá. Ele 

expandiu a Marinha dos Estados Unidos e enviou a "Grande Frota Branca" numa turnê mundial para 

projetar a força americana pelo planeta como parte de sua ideologia chamada de "política Big Stick". 

Na política externa, Roosevelt envolveu os Estados Unidos mais ativamente na política mundial. Ele 

gostava de citar um provérbio favorito: "Fale suavemente e carregue um grande porrete..." Prevendo 

a tentativa de intervenção europeia na Venezuela e na República Dominicana, elaborou um plano 

chamado de Corolário Roosevelt à Doutrina Monroe. Esta estratégia visava a proibir intervenções 

não-norte-americanas na América Latina, afirmando que os Estados Unidos proibiam a intervenção 

de quaisquer países nas Américas que não fossem eles próprios e assumiam a responsabilidade pelo 

cumprimento das obrigações internacionais desses países transformando-os em protetorados.[51] Em 

1905 praticou a intervenção militar na República Dominicana. Em 1906 invadiu Cuba.[54] ( Beede, 

Benjamin R. (1994). The War of 1898, and U.S. interventions, 1898-1934: an encyclopedia (em 

inglês). [S.l.]: Taylor & Francis. ISBN 0824056248) 

  

Roosevelt tentou invadir e criar desestabilizações em países mais desenvolvidos que os da América 

Central, financiando e incentivando a ida de empresas estadunidenses de cunho totalmente 

extrativista a outras regiões, inclusive para a América do Sul, no Brasil e na Argentina.[54] Mas foi 

suficientemente cauteloso no trato com potências mais desenvolvidas, mediando as negociações de 

paz relativas à guerra russo-japonesa de 1904-1905 cujo objetivo era equilibrar os poderes no leste 

da Ásia favorecendo assim seu comércio.[54] 

Concorreu como terceiro candidato na eleição presidencial de 1912, dividindo o eleitorado 

republicano, garantindo assim a vitória do Democrata Woodrow Wilson. Após a derrota, Roosevelt 

liderou uma expedição de dois anos à Bacia do Amazonas, onde quase morreu de uma doença 

tropical. Desta viagem teriam emergido interesses corporativos dos Estados Unidos em criar um 

espaço de influência na Amazônia, daí derivando um projeto de compra por uma grande sindicato 

americano da área correspondente ao Acre, então boliviana. A isso reagiram os brasileiros dando 

início à uma série de lutas com os bolivianos que resultaram no Tratado de Petrópolis em 1903 

  

Depois de várias missões armadas na região, o Governo do Amazonas enviou, em 1900, uma expedição 

ao Acre formada por cerca de 130 profissionais liberais e boêmios, entre outros, de Manaus e Rio de 

Janeiro, liderada pelo poeta  gaúcho que editava um jornal anarquista no Rio,  Orlando Correa Lopes. 

No final do ano, em meio a escaramuças com os bolivianos,  a Segunda República do Acre foi 

proclamada, com Rodrigo de Carvalho como presidente: A REPÚBLICA DOS POETAS. Primeira e única. 

Como os conflitos permanecessem, consta que Orlando Correa Lopes o mais influente Poeta da recém 

formada república teria conseguido sensibilizar um amigo , PLÁCIDO DE CASTRO, de formação militar, 

o qual acabou sendo o ´derradeiro conquistador do Acre, assegurando, com isso, que não se criasse no 

coração da Amazônia um enclave americano, como o Panamá, na A.Central,  Guantanamo , em Cuba, 

Havai e várias outras imersões dos Estados Unidos na Ásia. 

* 

Como fazemos diariamente, 

estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 
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Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e 

JORNAL COLETIVO 

  

Com o apoio da Central Única dos Trabalhadores CUT/RS , ADURGS SINDICAL e CRESOL 

          Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da informação 

transparente/ 

  

  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em meu FB e conto 

neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO. 

  Nossa PLAY LIST musical, que acompanha a programação diariamente das 10h às 24 h  foi 

organizada por   GUILHERME  XAVIER SOBRINHO. Da meia noite às seis horas levamos ao ar a 

ESTAÇÃO ZUZA HOMEM DE MELLO, grande crítico musical e introdutor do Jazz no Brasil, 

recentemente falecido, com muito Jazz, Blues e músicas internacionais. BLUEs. E  de 6.00 às 8.00 da 

manhã é hora do chimarrão com este que vos fala,  em  homenagem às nossas raízes sertanejas e 

campeiras, numa play list que inclui as califórnias da canção no RS, organizada pelo músico Celso 

Jardim, de Torres. 

  

FIQUE CONOSCO. ACESSE: 

Podcast 

- https://open.spotify.com/show/3U8q9v65h8p3afADz6ivfn?si=GgNMtUmmQGOEjKIYGzar7g&utm_so

urce=whatsapp 

  

  

  

  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

Sem espaço no Orçamento Bolsonaro promete aumento a servidores 

ESP 

Plano de Governo prevê dose de reforço a maiores de 18 anos 

FOLHA 

Saúde indicará terceira dose contra o COVID  a todos os adultos 

PODCASTS 

https://open.spotify.com/show/3U8q9v65h8p3afADz6ivfn?si=GgNMtUmmQGOEjKIYGzar7g&utm_source=whatsapp
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O ASSUNTO g1 dia 17 novembro: como é o lockdown para quem recusou vacina na Áustria 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/17/o-assunto-580-lockdown-agora-para-

nao-vacinados.ghtml 

Diante da quarta onda de infecções por Covid-19, a Áustria resolveu resgatar uma medida dos 

primeiros tempos da pandemia. Pelos próximos dias, vai impor restrições drásticas à 

circulação de pessoas, mas, desta vez, apenas aquelas que não se imunizaram. 

Por Renata Lo Prete                                                              

  

  

  

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL Dia 17 novembro 

A busca de Bolsonaro por um partido para 2022 

Filiação de presidente ao PL foi cancelada depois de disputas por palanques nos estados 

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/a-busca-de-bolsonaro-por-um-partido-para-2022-

ouca-podcast.shtml 

OPINIÕES 

Gilvan Cavalcanti 

1u001S04o7938ni6s0 68ohre  ·  

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 16/11/2021 

Merval Pereira - A mesma linguagem 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-pereira-mesma... 

Míriam Leitão - Mil e uma mentiras nos países árabes 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao-mil-e... 

Carlos Andreazza - Aprendeu-se nada 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../carlos-andreazza... 
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Dia Nacional da Amazônia Azul conscientiza 

sobre preservação das riquezas marítimas do 

Brasil 

  

O Brasil tem a Amazônia Verde e tem 

também a Amazônia Azul, 

Leia Mais 
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Alemanha suspende certificação do Nord Stream 

2 

  
Inverno mais caro frio para os europeus 

Leia Mais 

  

  

  

  

  

No Brasil o pobre passa fome e o rico ri à toa 

Roberto Amaral 

Em meio à revolução tecnológica – alterando profundamente o 

caráter da sociedade moderna –, 

Leia Mais 

  

Pobreza na pandemia 

Michael Roberts 

A crise provocada pela pandemia COVID19 aumentou a pobreza em 

todo o mundo. 

Leia Mais 

  

Nosso dilema relativo a energia dos combustíveis fósseis, incluindo 

porque a história correta raramente é contada 

Gail Tverberg - http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-

geral/item/7072-nosso-dilema-relativo-a-energia-dos-combustiveis-

fosseis-incluindo-porque-a-historia-correta-raramente-e-contada 

A situação da energia dos combustíveis fósseis é mais complicada 

do que normalmente ouvimos. 

Leia Mais 
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O futuro da economia capitalista no Brasil  

  

  

Por ELEUTÉRIO F. S. PRADO: O que os brasileiros, especialmente os mais pobres, podem 

esperar do futuro? [...] 

 

  

  

 

Fascismo ontem e hoje  

  

  

DILMA ROUSSEFF: Trecho inicial de capítulo da coletânea organizada por Julian Rodrigues e 

Fernando Sarti Ferreira, recém-lançada [...] 

 

  

  

 

O bolso ou a vida 

  

  

Por FLAVIO AGUIAR: O desconcerto mundial que ameaça a sobrevivência da espécie 

humana [...] 

 

  

  

 

Um passeio com Florestan Fernandes 
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Por JEAN PIERRE CHAUVIN: Tanto quem ensina quanto quem aprende precisa levar o outro 

em máxima consideração [...] 

 

  

  

 

Gente espelho da vida 

  

  

Por ALEXANDRE ARAGÃO DE ALBUQUERQUE: Conscientização e diálogo intercultural [...] 

 

  

  

 

Disfarce e desfaçatez  

  

  

Por JORGE LUIZ SOUTO MAIOR: Comentário sobre editorial do jornal Folha de S. Paulo [...] 

 

  

  

 

Trópico dos pecados – moral, sexualidade e inquisição no Brasil  

  

  

Por LÍGIA BELLINI: Comentário sobre o livro de Ronaldo Vainfas [...] 

 

  

  

 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODIwNDg3MjYyMzc1MjUzNzA4JmM9bjN0OSZlPTE5MjgmYj03OTYwNTQ4MjYmZD1wM3I1YzVh.uU5uHcwKjHA7AOLiP0k3oDbjU3JhaMTkJx1unZo28Zw
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODIwNDg3MjYyMzc1MjUzNzA4JmM9bjN0OSZlPTE5MjgmYj03OTYwNTQ4MzImZD13MHczZDZq.ig980zqSy5uRjkLRMBr1_05LTJBotUdgglYpO1v044A
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODIwNDg3MjYyMzc1MjUzNzA4JmM9bjN0OSZlPTE5MjgmYj03OTYwNTQ4NDQmZD1zOHA5cThk.ahu5ex87e3MmH7ZAdMAzL1jxg4xF8ulp2e7sAEkw64k


A PEC das verbas secretas  

  

  

Por TARSO GENRO: O sucateamento da democracia e os demônios de cada um [...] 

 

  

  

 

Eleições, precatórios e COP-26 

  

  

Por BENÍCIO VIERO SCHMIDT: Comentário sobre acontecimentos recentes [...] 
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NOTÍCIAS DO DIA 

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal 

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

ENEM: E desde quando um exame de avaliação de conhecimento e acesso tem que ter "a cara do 

governo", de qquer. governo....? 

Milton Ribeiro nega interferências no Enem -  Yahoo Notícias 

Números da pandemia 

Brasil registra 140 mortes por Covid; média móvel é de 244 - 58,84% da população está totalmente 

imunizada 
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https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/11/16/brasil-tem-media-movel-de-244-mortes-diarias-por-covid-tendencia-e-de-estabilidade-pelo-3o-dia.ghtml#G1-FEED-SOFT-item-sel-32,rec-item-1w,ce826cf4-194d-4d94-94ac-9cdaa4789518
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Começa hoje o pagamento do Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família.. Jair 

Bolsonaro e a comitiva brasileira chegam hoje à Doha, no Catar. E a São Paulo Fashion 

Week começou de forma híbrida, depois de dois anos apenas com desfiles virtuais 

  

Comissão do Senado pode votar projeto sobre preços de combustíveis ainda neste mês . Bolsonaro fala em 

reajuste para “todos os servidores federais” se PEC DOS PRECATÓRIOS for aprovada , o que parece cada vez mais 

difícil.  STF julga ações contra portaria que proíbe demissão de não vacinados Presidente do BC diz que Pix “ainda 

não atingiu todo seu potencial”  

Governo quer votar proposta que garante recursos para o Auxílio Brasil na próxima semana no Senado - O líder 

do governo no Senado, Fernando Bezerra afirmou que, caso a proposta sofra um novo atraso, a análise poderá 

ficar para os primeiros dias de dezembro 
Lula é aplaudido de pé depois de discurso no Parlamento Europeu e conversa com 

Prefeita de Paris. 

  

Moraes dá 24 h para Daniel Silveira explicar entrevista e ameaça nova prisão 

  

Brasil enfrenta retrocesso em medidas de combate à corrupção 

Principal avanço do Brasil foi luta contra o crime organizado e a lavagem de dinheiro 

Por THAÍS MOTA= 

16/11/21 - https://www.otempo.com.br/politica/brasil-enfrenta-retrocesso-em-medidas-de-combate-

a-corrupcao-1.2570368# 

 
Auxílio Brasil: governo inicia pagamento nesta quarta-feira 

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou nesta terça-feira (16) o calendário de pagamentos 

do Auxílio Brasil para novembro e dezembro. Hoje (17), serão pagos os beneficiários com final do NIS 

1. Serão utilizados os mesmos cadastros dos beneficiários do Bolsa Família. Veja aqui como consultar 

o saldo. 

  

Educação: Milton Ribeiro nega interferências no Enem 

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, negou que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tenha 

sofrido interferências. Ribeiro classificou as polêmicas sobre o teste como "ruídos pré-Enem". Ribeiro 

foi abordado por jornalistas da porta do Ministério da Educação (MEC) e disse que a crise em torno 

do Inep se trata de uma "questão administrativa". Leia a matéria aqui. 
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Após nova fase, Pix funcionará mesmo sem internet, diz presidente do Banco Central 

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC), afirmou que o Pix ainda não atingiu todo 

seu potencial. De acordo com o executivo, ainda há funcionalidades a ser implementadas, como a 

possibilidade de efetuar pagamentos sem conectividade à internet. Até o fim do mês também devem 

ser disponibilizadas duas novas modalidades, o Pix saque e o Pix troco. Leia a matéria aqui. 

ndígenas em risco 

MPF pede reforço no Ibama e na Funai contra abandono do povo Yanomami 

Maior reserva indígena do Brasil sofre com garimpo ilegal, malária e fome. 

ova pasta 

Câmara aprova medida que recria Ministério do Trabalho 

Por se tratar de MP, regras previstas no texto já estavam valendo. 

conomia 

Dólar fecha em alta e encosta nos R$ 5,50 

• 🎧 O ASSUNTO: como a inflação global afeta muito mais o Bra 

  

Internacionais 

 

Pfizer anuncia acordo de fabricação de genéricos de comprimido para Covid-19 para 95 países 

Brasil não foi incluído; país terá que comprar o remédio diretamente da Pfizer, provavelmente a 

preços mais altos do que os das versões genéricas. 

América Latina 

Senado do Chile rejeita impeachment de Sebastián Piñera 

É a 2ª vez que o presidente chileno se livra de processo que poderia tirá-lo do cargo. 

  

                          ARTIGO DO DIA 

  

https://www.facebook.com/109475994210218/posts/109481157543035/ 

  

O livro narra o envolvimento de Luis Gálvez Rodríguez de Arias nos conflitos que culminaram com a 

anexação do Acre ao Brasil – até então uma região sem fronteiras definidas, cobiçada por brasileiros, 

bolivianos e norte-americanos.16 de ago. de 2016 

Galvez, Imperador do Acre | Enciclopédia Itaú Cultural 
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 José Plácido de Castro 

Político 

José Plácido de Castro foi um político, militar idealista brasileiro, líder da Revolução Acreana e que 

governou o Estado Independente do Acre. Wikipédia 

Nascimento: 9 de setembro de 1873, São Gabriel, Rio Grande do Sul 

Falecimento: 11 de agosto de 1908, Acre 

Local de enterro: Cemitério da Santa Casa de Misericórdia 

Morte: 11 de agosto de 1908 (34 anos); Seringal Benfica, Acre; República do Brasil 

Nome completo: José Plácido de Castro 

Livros: Apontamentos sobre a revolução acreana 

  

  

República do Acre 

Por Camila Caldas Petroni 

Mestre em História (PUC-SP, 2016) 

Graduada em História (PUC-SP, 2010) 

Clique aqui para abrir o player de áudio. 

A história da América Latina no século XIX é marcada pelos processos de independências das ex-

colônias de Portugal e Espanha, dos quais nasceram diferentes países, como o Brasil, em 1822, e 

a Bolívia, em 1825. 

No final do mesmo século, os dois países americanos mencionados se envolveram em disputas pelo 

território do atual estado brasileiro do Acre. É dessa fase a proclamação da República do Acre. 

Em 1867, o Tratado de Ayacucho determinou que a região, anteriormente parte dos domínios 

espanhóis na América, pertencia à Bolívia. Alguns anos depois, inserida no contexto de expansão 

científica e tecnológica mundial, a exportação do látex provindo da região foi largamente ampliada. 

Nesse período, o Acre passou a ser ocupado por brasileiros. 

Após disputas, os bolivianos foram vencidos pelos brasileiros. Porém, para evitar que os bolivianos, 

expulsos, voltassem a ocupar a região, Ramalho Júnior, governador do estado do Amazonas à época, 

promoveu, em 1899, uma expedição liderada pelo espanhol Luis Gálvez Rodríguez de Arias. 

Na ocasião, Gálvez proclamou, em meados de julho do mesmo ano, a República do Acre, com capital 

em Porto Acre. Gálvez, ainda, propôs que o Acre fosse anexado ao Brasil, o que não ocorreu. No 

início do ano seguinte, o governo brasileiro pôs fim à República recém-proclamada, e, logo depois, 
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ainda em 1900, uma missão militar foi organizada pela Bolívia a fim de dominar a região. Seringueiros 

brasileiros impediram seu avanço. 

Novamente, o Amazonas enviou uma expedição ao Acre. A Expedição dos Poetas, como ficou 

conhecida, foi formada por cerca de 130 profissionais liberais e boêmios, entre outros, de Manaus e 

liderada por Orlando Correa Lopes. No final de 1900, a Segunda República do Acre foi proclamada, 

com Rodrigo de Carvalho como presidente. 

As disputas entre Brasil e Bolívia continuaram na região, e pouco tempo depois da proclamação da 

nova república, ela foi dissolvida por militares bolivianos. Ainda no início do século XX, a companhia 

Bolivian Syndicate, formada por ingleses e estadunidenses, foi autorizada, pela Bolívia, a controlar e 

explorar a região do Acre. 

Brasileiros se opuseram à determinação, e, comandados pelo gaúcho Plácido de Castro, iniciaram, 

em 1902, o processo de retomada da região – começava a Revolução Acreana. Em janeiro de 1903, a 

Terceira República do Acre foi proclamada, tornando o estado novamente independente. A ação foi 

apoiada pelo presidente brasileiro Rodrigues Alves, e um governo militar foi instaurado para 

controlar a região, gerando a insatisfação da Bolívia. 

Diante da ameaça de uma guerra, Brasil e Bolívia resolveram assinar um acordo de paz em março de 

1903, oficializado em novembro do mesmo ano. O Tratado de Petrópolis determinou a anexação do 

Acre pelo Brasil em troca do pagamento de 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia e a cessão de parte 

da região do Mato Grosso. Além disso, determinou-se a construção da estrada de ferro Madeira-

Mamoré, ligando o Brasil à Bolívia. Em 1904, Rodrigues Alves incorporou o Acre definitivamente ao 

Brasil. 

Referências: 

ABREU, Alzira Alves de (coord.). Dicionário histórico-biográfico da Primeira República (1889-1930). 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 20015. 

DONATO, Hernâni. Dicionário das batalhas brasileiras. São Paulo: Ibrasa, 1996. 

Texto originalmente publicado em https://www.infoescola.com/historia/republica-do-acre/ 

Arquivado em: História da América Espanhola, História do Brasil 
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Espaço Plural, Debates e Entrevistas - Terça-feira 16-11-2021 
No programa de hoje vamos abordar o tema: a Proclamação da República e seus reflexos até os dias 

atuais. Para debater vamos receber os seguintes convidados: pesquisadora e historiadora da 

Fundação Casa de Rui Barbosa, Isabel Lustosa; professora de Relações Internacionais e Doutora em 

História, Ana Simão; historiador Moacyr Flores; e Luiz Roberto Targa ... 

https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-

8&p=REDE+ESTACAO+DEMOCRACIA+ESPA%C3%87O+PLURAL+Dia+16%2F11%2F2021&type=E210BR7

14G0#id=1&vid=0dbb42843321559c20209de0e3569d50&action=click 

  

DA MONARQUIA ESCRAVOCRATA À REPÚBLICA LIBERAL com BRUNO ... 
Participa dessa conversa o professor da PUC-Campinas e especialista em política do Império, Bruno 

Estefanes. Conversamos sobre o Brasil imperial e sua políti... 

o Duração do Vídeo: 86 min - www.youtube.com › watch 

  

FIM DO IMPÉRIO –PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-

8&p=IMPERIO+ESCRAVOCRATA+X+REPUBLICA+LIBERAL&type=E210BR714G0#id=1&vid=8f84c082f3dd

af5e6b99f3e8eb58caa3&action=click 

MONARQUIA ESCRAVOCRATA – Bruno Steffanes 

https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-

8&p=IMPERIO+ESCRAVOCRATA+X+REPUBLICA+LIBERAL&type=E210BR714G0#id=2&vid=6bc9e727581

a36945ba6a28137736f5f&action=view 

  

MONARQUIA E REPÚBLICA – Diferenças 

https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-

8&p=IMPERIO+ESCRAVOCRATA+X+REPUBLICA+LIBERAL&type=E210BR714G0#id=5&vid=34d80efaf794

a9c61cf3b12180426842&action=view 

  

RUI BARBOSA – A pena que destruiu o Império 

https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-

8&p=IMPERIO+ESCRAVOCRATA+X+REPUBLICA+LIBERAL&type=E210BR714G0#id=3&vid=04013f8ffebc

f226169c416ed2f895e0&action=view 
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SODRÉ, NW. – A REPÚBLICA – Uma revisão histórica Ed. URGS POA RS 

  

  

  

  

  

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 119-A, DE 7 DE JANEIRO DE 1890. 

 Revogado pelo Decreto nº 11, de 1991 

(Revigorado pelo Decreto nº 4.496 de 2002) 

Prohibe a intervenção da autoridade federal e 

dos Estados federados em materia religiosa, 

consagra a plena liberdade de cultos, extingue o 

padroado e estabelece outras providencias. 

    O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados 

Unidos do Brasil, constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, 

    DECRETA: 

    Art. 1º E' prohibido á autoridade federal, assim como á dos Estados federados, expedir leis, 

regulamentos, ou actos administrativos, estabelecendo alguma religião, ou vedando-a, e crear 

differenças entre os habitantes do paiz, ou nos serviços sustentados á custa do orçamento, por motivo 

de crenças, ou opiniões philosophicas ou religiosas. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20119-A-1890?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0011.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4496.htm#art4


    Art. 2º a todas as confissões religiosas pertence por igual a faculdade de exercerem o seu culto, 

regerem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas nos actos particulares ou publicos, que 

interessem o exercicio deste decreto. 

    Art. 3º A liberdade aqui instituida abrange não só os individuos nos actos individuaes, sinão tabem 

as igrejas, associações e institutos em que se acharem agremiados; cabendo a todos o pleno direito 

de se constituirem e viverem collectivamente, segundo o seu credo e a sua disciplina, sem 

intervenção do poder publico. 

    Art. 4º Fica extincto o padroado com todas as suas instituições, recursos e prerogativas. 

    Art. 5º A todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a personalidade juridica, para 

adquirirem bens e os administrarem, sob os limites postos pelas leis concernentes á propriedade de 

mão-morta, mantendo-se a cada uma o dominio de seus haveres actuaes, bem como dos seus 

edificios de culto. 

    Art. 6º O Governo Federal continúa a prover á congrua, sustentação dos actuaes serventuarios do 

culto catholico e subvencionará por anno as cadeiras dos seminarios; ficando livre a cada Estado o 

arbitrio de manter os futuros ministros desse ou de outro culto, sem contravenção do disposto nos 

artigos antecedentes. 

    Art. 7º Revogam-se as disposições em contrario. 

    Sala das sessões do Governo Provisorio, 7 de janeiro de 1890, 2° da Republica. 

Manoel Deodoro da Fonseca. 

Aristides da Silveira Lobo. 

Ruy Barbosa. 

Benjamin Constant Botelho de Magalhães. 

Eduardo Wandenkolk. - M. Ferraz de Campos Salles. 

Demetrio Nunes Ribeiro. 

Q. Bocayuva. 

  

  

NOVEMBRO REPUBLICANO 

                                                           Paulo Timm . novembro, 15/ 2018 

  

Museu da República 

 

“O Palácio Nova Friburgo, atual Palácio do Catete, construído entre 1858 e 1867 pelo comerciante 

e fazendeiro de café Antônio Clemente Pinto, Barão de Nova Friburgo, consagrou-se como um 

monumento de grande importância histórica, arquitetônica e artística. Erguido no Rio de Janeiro, 

então Capital Imperial, tornou-se símbolo do poder econômico da elite cafeicultora escravocrata do 

Brasil oitocentista. Sua concepção em estilo eclético é resultado do trabalho de artistas 

estrangeiros de renome, como o arquiteto Gustav Waehneldt e os pintores Emil Bauch, Gastão 

Tassini e Mario Bragaldi. Em 1889, passados vinte anos da morte do Barão e de sua esposa, o 

Palácio foi vendido à Companhia do Grande Hotel Internacional e, posteriormente, antes que fosse 



instalada qualquer empresa hoteleira no imóvel, foi vendido ao maior acionista da Companhia, o 

conselheiro Francisco de Paula Mayrink. Em 18 de abril de 1896, durante o mandato do presidente 

Prudente de Moraes, à época exercido em caráter interino pelo vice Manuel Vitorino, o Palácio foi 

adquirido pelo Governo Federal para sediar a Presidência da República, anteriormente instalada no 

Palácio do Itamaraty.” 

(fonte: portal do “Museu da República” na internet) 

Roberto Peña . FB. Acesso 17 nov.2017 

O “Manifesto Republicano” de 3 de Dezembro de 1870. 

O “Manifesto Republicano”, foi uma declaração publicada pelos membros dissidentes do Partido 

Liberal (luzias), liderados por Quintino Bocaiúva e Joaquim Saldanha Marinho, decididos a formar 

um “Clube Republicano”, com o ideário de derrubada da Monarquia e o estabelecimento da 

República Federativa no país. Veio a público no Rio de Janeiro publicado no primeiro número do 

periódico “A República”, em 3 de Dezembro de 1870, assinado por mais de 60 signatários, entre 

políticos, empresários, proprietários rurais, funcionários públicos, profissionais liberais. 

Em tempo: amanhã, dia 15 de novembro, é o dia comemorativo da “Proclamação da República” e 

Saldanha Marinho NÃO É o fundador da “Banda da Saldanha”. Ou seja, mais uma razão para 

perguntar por quê o Congresso resolveu fazer feriadão numa data como esta. 

Roberto Santos – FB Acsso a 17 set 2017 

É coincidência que nos últimos dias tantos jornais tenham chamado a proclamação da República de 

"golpe"? 

Ou é sintoma? 

Penso a segunda coisa. 

Mas sintoma do quê? 

1. De que nossa república foi pouco republicana; com o povo assistindo "bestializado"; de que 

deveríamos retomar o processo de expansão da cidadania que passa pela Revolução de 30 e 

sobretudo pela Constituição de 88; 

ou 

2. De que bom mesmo era a monarquia, com a escravidão, com um imperador que fingia que 

escravatura e pena de morte não eram com ele, que usava o Poder Moderador para ditar o que ele 

quisesse. 

Renato Janine Ribeiro FB 15 de novembro às 19:16 

  

 BOM DIA, DEMOCRACIA engajado: 

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

Combate à fome, desemprego e discriminações 

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 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011679017581&hc_ref=ARQ35KMVpHP4QS0WGTmbtouSmvPtU2Mu4JOmakzQVF2doLkD4qhc_hQ42gF_bh9RXgQ&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011679017581&hc_ref=ARQ35KMVpHP4QS0WGTmbtouSmvPtU2Mu4JOmakzQVF2doLkD4qhc_hQ42gF_bh9RXgQ&fref=nf
https://www.facebook.com/renato.janineribeiro?__tn__=CH-R&eid=ARCO2V7smr2kG_JbkPha-Yk2jqTuRzxbK7vRJEa15PgJzwwq2QyKLC-7ACqRJHWnFQTf1mwPSUbAvxZj&hc_ref=ARSgI4gxacBx-hMiIq1qvUPiZwFExarI5dzq08Yk7I6dCxlkaX7UdTIr8YJ6u-8ILyY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCrlcclA7a8e1ooMU3udCxbs1IBjLr5rcpmn_mFd9NCIVXSjS_s8tIEM5N8lWp7Z00ZDJTUS5sT88DSaGkj8vl60E4PuXzW4wSpmCEPjjQPUJBK30zscVGvipMq2kwW2Y_P6b25zN-pGibvYP7TKdpw7Y8WOiaOc2Jc-YQ07GkfvCwHVDGtF-Y27otsPxScBAwOMwKNShtlpJA0CM5ZKTIY2EZfQjoSPqLQG1YZ3XbZc25RgUxH0VoVY_yCY2IGji2XkVMJeZcoqsIFBVku4LL55SbN1TpJRRG9H-rL1Y8NJZ730TOvgv3_1IOnLbCdaYF9mqIWVOa-L_tZc_l2euah
https://www.facebook.com/renato.janineribeiro/posts/2425031104178338?__xts__%5B0%5D=68.ARCrlcclA7a8e1ooMU3udCxbs1IBjLr5rcpmn_mFd9NCIVXSjS_s8tIEM5N8lWp7Z00ZDJTUS5sT88DSaGkj8vl60E4PuXzW4wSpmCEPjjQPUJBK30zscVGvipMq2kwW2Y_P6b25zN-pGibvYP7TKdpw7Y8WOiaOc2Jc-YQ07GkfvCwHVDGtF-Y27otsPxScBAwOMwKNShtlpJA0CM5ZKTIY2EZfQjoSPqLQG1YZ3XbZc25RgUxH0VoVY_yCY2IGji2XkVMJeZcoqsIFBVku4LL55SbN1TpJRRG9H-rL1Y8NJZ730TOvgv3_1IOnLbCdaYF9mqIWVOa-L_tZc_l2euah&__tn__=H-R


       AS  4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo 

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando 

Nosso dilema relativo a energia dos combustíveis fósseis, incluindo porque a história correta raramente é 

contada 

Gail Tverberg - http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7072-nosso-dilema-relativo-a-

energia-dos-combustiveis-fosseis-incluindo-porque-a-historia-correta-raramente-e-contada 

A situação da energia dos combustíveis fósseis é mais complicada do que normalmente ouvimos. 

  

3.CRISE SÓCIOECONÔMICA - Inflação, desemprego- o país de volta ao mapa da fome 

Análise | Em tempos de fome, ocupação de terras é uma ação democrática e um ato de amor 

à vida 
A ocupação de terra é uma das mais importantes ações de combate à fome da história do país 

Publicado BRASIL DE FATO 

  

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS - 

4.1.Eleições 2022 

O cenário eleitoral para o ano do segundo centenário do Brasil ainda é incerto. Lula, preferido nas 

Pesquisas tanto no primeiro como segundo turnos está na Europa em conversa com líderes mundiais 

e não confirma aliança com o ex Governador Geraldo Alkmin. Ambos avaliam prós e contras da 

Aliança. Bolsonaro cancelou filiação ao PL, alegando não aceitar composição nos Estados com 

apoiadores de adversários e de olho nas repercussões negativas de sua ida para o PL. Seus filhos 

estão em desacordo quanto ao caso – Carlos é contra, Flavio a favor. Ciro, de outra parte retoma 

campanha de olho nos jovens enquanto tucanos João Doria e Eduardo Leite discordam, ainda, sobre 

a data das prévias no PSDB. 

Luiz Carlos Azedo - Federação de partidos complica as alianças regionais de Bolsonaro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

Hélio Schwartsman - O preço da reeleição 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../helio-schwartsman-o... 

Cristina Serra - Moro, a fraude 

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

Joel Pinheiro da Fonseca - Sergio Moro é a terceira via? 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../joel-pinheiro-da... 

http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7072-nosso-dilema-relativo-a-energia-dos-combustiveis-fosseis-incluindo-porque-a-historia-correta-raramente-e-contada
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7072-nosso-dilema-relativo-a-energia-dos-combustiveis-fosseis-incluindo-porque-a-historia-correta-raramente-e-contada
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7072-nosso-dilema-relativo-a-energia-dos-combustiveis-fosseis-incluindo-porque-a-historia-correta-raramente-e-contada
http://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7072-nosso-dilema-relativo-a-energia-dos-combustiveis-fosseis-incluindo-porque-a-historia-correta-raramente-e-contada
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/15/analise-em-tempos-de-fome-ocupacao-de-terras-e-uma-acao-democratica-e-um-ato-de-amor-a-vida
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/15/analise-em-tempos-de-fome-ocupacao-de-terras-e-uma-acao-democratica-e-um-ato-de-amor-a-vida
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/15/analise-em-tempos-de-fome-ocupacao-de-terras-e-uma-acao-democratica-e-um-ato-de-amor-a-vida
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/15/analise-em-tempos-de-fome-ocupacao-de-terras-e-uma-acao-democratica-e-um-ato-de-amor-a-vida
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fluiz-carlos-azedo-federacao-de-partidos.html%3Ffbclid%3DIwAR38redoJh8WbypsaRnjG0OPUCuo9oLV0RG_2Yf47qJwiys0smTlN5eIPvc&h=AT3E0TIUAFjt3JRXUlDQ1b4o-aggMRL2SqgsdPrczp5JfPsEKWblF2INRMwEz_MmOzhXKGTkHqmyh3HO8IDTpQ9rnr_vRvWROyvPX40FMlOFjX3sCdC7Ykirujmv8jtT6QdH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1u7qdCOFAGC3TtLnAkdJc4K27PxU6-x0a4KGphl-8s8cDfGFlItjIHEfF7pAmBmDa4l6KyfDfYE6SWy9FfBm-i0b8tM8BkKvJT-RhmqYm21bZVf83f0WAtVDo-jy3b9UZwSjNAoXH4e-tYV3n4E3zCTg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fhelio-schwartsman-o-preco-da-reeleicao.html%3Ffbclid%3DIwAR1EUWNVQvQDD1RD-KeKMlft-ag5K__OUe9F3mztvOHJcGYHGTj2TW3mDrI&h=AT1aStSfuVehGI5ehN-YSooJMlxvoll1NFgqEBrozku_KxcAGUst36KC3TaPRSbUdQ8hPyDC0MmwftHh8l-YkzzoXXMHepmS-XCr5U1WBciMw_mrJrFmoLwU4ukP7UydNstz&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1u7qdCOFAGC3TtLnAkdJc4K27PxU6-x0a4KGphl-8s8cDfGFlItjIHEfF7pAmBmDa4l6KyfDfYE6SWy9FfBm-i0b8tM8BkKvJT-RhmqYm21bZVf83f0WAtVDo-jy3b9UZwSjNAoXH4e-tYV3n4E3zCTg
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/cristina-serra-moro-fraude.html?fbclid=IwAR2yXgDGEzYrCd-fCncHN_UYlMHrq6nFZrOFDS2Bis69ydU2eOMbgV3dk2U
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fjoel-pinheiro-da-fonseca-sergio-moro-e.html%3Ffbclid%3DIwAR0p4ViJTWBOHEyWq1681xro0-gstvCsO8W6nfG1XGLlhp0JcDWe4IBawDs&h=AT3NuTh3luDlwSnkT0pbkONJjpbefd4y1ZqnR736duwa8cB7wTo_3JQunL7s0U3IZaKT5-83vVY4eLzddSPG4DMqqUVQrVsbjmCM9W5yivk7_eMpvNHpxpwMvivLYUAzVlU_&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1u7qdCOFAGC3TtLnAkdJc4K27PxU6-x0a4KGphl-8s8cDfGFlItjIHEfF7pAmBmDa4l6KyfDfYE6SWy9FfBm-i0b8tM8BkKvJT-RhmqYm21bZVf83f0WAtVDo-jy3b9UZwSjNAoXH4e-tYV3n4E3zCTg


Eliane Cantanhêde - Bolsonaro em Dubai, sem noção e sem limite 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../eliane-cantanhede... 

  

PORTO ALEGRE   

 Não chega a ser exatamente uma surpresa, mas a campanha de vacinação contra a covid não está 

próxima do fim. A partir de hoje, todos adultos acima de 18 anos estão aptos a receber as doses de 

reforço, e a gente explica o início desta nova etapa no primeiro texto da news de hoje. Também 

estivemos de olho no Legislativo, onde a Assembleia aprovou o relatório da CPI dos Medicamentos e 

barrou o auxílio saúde a juízes, promotores e defensores públicos. Ainda por aqui: o futuro dos 

trabalhadores do Imesf e o avanço da proposta da Prefeitura para revitalizar o Centro de Porto 

Alegre, entre outras notícias importantes para o seu dia.   

Previsão do tempo: Vai ser uma quarta chuvosa e com temperaturas amenas em Porto Alegre, onde 

a máxima será de 22°C.  

ENCERRAMENTO 

 

 

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

  

Dia 16 de novembro azul, mês de atenção ao câncer de próstata. Procure um médico. 

UNESCO: filosofia ajuda a construir sociedades mais tolerantes e 

respeitosas 

Em mensagem para o Dia Mundial da Filosofia, lembrado nest (16), a diretora-geral da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, afirmou que esta 

estimula o diálogo entre as culturas. 

“Para a UNESCO, a filosofia também é o meio de liberar o potencial criativo da humanidade, e fazer 

emergir as novas ideias. A filosofia cria condições intelectuais para a mudança, o desenvolvimento 

sustentável e a paz.” 

  

A filosofia é uma disciplina apaixonante, é também uma prática cotidiana que pode transformar as 

sociedades, segundo a UNESCO. 

Em mensagem para o Dia Mundial da Filosofia, lembrado nesta quinta-feira (16), a diretora-geral da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Audrey 

Azoulay, afirmou que esta estimula o diálogo entre as culturas. 

https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/eliane-cantanhede-bolsonaro-em-dubai.html?fbclid=IwAR20t3g2-17OIKakDAOZmqxzdzmEbQqcB1j4nX8VPL6CKlb8WY3aqeZnic4
https://matinaljornalismo.us20.list-manage.com/track/click?u=af4358e932f70fcc70c8b7855&id=d43b2fa7ff&e=9c20e6aa50
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/unesco_message_for_the_world_philosophy_day/


“A filosofia é uma disciplina apaixonante, é também uma prática cotidiana que pode transformar as 

sociedades. Ao nos fazer descobrir a diversidade dos atuais intelectuais do mundo, a filosofia 

estimula o diálogo entre as culturas”, declarou. 

Segundo ela, ao conscientizar as mentes sobre o exercício do pensamento e sobre o confronto 

racional das opiniões, a filosofia ajuda a construir uma sociedade mais tolerante e mais respeitosa. 

“Para a UNESCO, a filosofia também é o meio de liberar o potencial criativo da humanidade, e fazer 

emergir as novas ideias. A filosofia cria condições intelectuais para a mudança, o desenvolvimento 

sustentável e a paz.” 

A Conferência Mundial das Humanidades, na Bélgica, em agosto de 2017, determinou as diretrizes 

para o ensino de humanidades. A UNESCO se esforça para difundir esta visão e lançar luz sobre as 

novas práticas que têm revolucionado tal disciplina nos últimos anos, entre os jovens, inclusive fora 

do ambiente escolar, nas mídias sociais, bem como na maneira em que a filosofia utiliza hoje os 

desenhos, a música e a cultura visual. 

A diretora-geral da UNESCO lembrou que, ainda hoje, a filosofia é um baluarte contra o 

estreitamento de opiniões, uma maneira de cultivar a distância crítica diante da saturação das 

informações, diante dos discursos simplistas que buscam colocar as culturas umas contra as outras. 

“Há uma necessidade urgente de filosofia. Ela não fornece respostas, mas nos permite fazer as 

perguntas corretas. Como escreveu o poeta Rabindranath Tagore, ela nos convida a ‘sair dos limites 

de nossa sensibilidade e de nossa visão mental para alcançar uma liberdade mais ampla’”, declarou. 

“Esta é uma oportunidade a ser aproveitada, e eu peço a todos os Estados-membros a transmitir esta 

mensagem que ressoa no cerne do mandato da UNESCO”, concluiu. 

Legado Socratico 

Não sei nada. 

O único que sei é que nada sei. 

Mas tenho que descobrir-me, 

Arrancar a verdade das profundezas da consciência, 

Baixá-la dos céus à terra, 

Sob o crivo erótico da razão humana, 

Numa aproximação crescente da sabedoria e da verdade. 

Da Virtude. 

Ninguém peca porque quer, 

Ninguém é louco porque quer, 

Ninguém é ignorante porque quer, 

Ninguém é mestre de ninguém. 



Sequer é mau quem quer, 

Mas são todos infelizes , 

Nas apalpadelas de uma  realidade sensível, 

Que ludibria ,pela retórica o imutável , universal , 

Eterno. 

Já o sábio , que sabe que não sabe, pode ser feliz, 

Porque tem a felicidade dentro de si mesmo, 

Numa equação de  bem agir e de bem viver, 

Sem preocupação com os resultados da ação , 

A que chamao eupraxia . 

Ouço uma voz, 

e toda vez que isso acontece 

ela me desvia do que estou a ponto de fazer, mas nunca me leva à ação. 

  

Não! Não importa o que eu possuo, 

Mas o que conheço de mim mesmo. 

Conhecendo-me , aprendo que nada sei 

E , assim, 

posso chegar a saber alguma coisa. 

Qualquer coisa por mim descoberta, 

Numa incessante indagação, 

Sobre as coisas como elas  simplesmente são. 

Eu mesmo conhecendo-me melhor, 

conhecendo-me a mim mesmo, 

Compreenderei o sou pelo que faço, 

O que faço pelo que sou, 

Alcançando assim a virtude e a verdadeira felicidade. 

Parece que o deus me designou à cidade com a tarefa de despertar, 

Persuadi-los destas coisas, 

e repreender cada um de vós, por toda a parte, durante todo o dia, 

Quando delas se desviam. 



Por isto me acusam.. 

Mas não se preocupem , meus amigos, 

Eu nada afirmo. 

Faço apenas o que minha mãe parteira faz com as vidas humanas: 

Trago à luz o espírito que lhe complementa. 

  

  

Se a alguns molesta o que faço, 

Não os condeno. 

Mas ao acusar-me, como Meleto, eles brincam com coisas sérias, 

Pois não sou eu a fazer o que faço, 

Mas a fazer o que fui destinado a fazê-lo. 

Onde esteja, 

Onde vá, 

Enquanto estiver vivo. 

Não fazer nada de injusto e de ímpio, isso sim me importa acima de tudo. 

Portanto , não me condenem ao exílio da pátria,, 

Pois seria meu destino ir de lugar em lugar 

Sempre exilado. 

Não me condenem a calar-me na minha pátria.. 

Aí sim eu estaria contrariando a vontade do deus, 

Que me designou  esta tarefa . 

Mas vejo que muitos gostam da minha companhia. 

Me escutam e me acompanham. 

Parece que eles, seus filhos, seus pais, 

Também apreciam o que faço.. 

Não há ninguém a quem eu tenha feito concessões com desprezo da justiça 

 e por medo. 

E se tiverem juízo 

Verão que , na minha idade, aos setenta, 

As coisas tendem a se resolver “naturalmente”. 



Porque não adianta matar os homens pelo que fazem, 

Quando o que fazem é melhor do fazem os  que o acusam. 

Nunca um homem pior poderá fazer mal a um melhor. 

Mesmo matando-o. 

Apresento, enfim, 

um testemunho suficiente da verdade do que digo: a minha pobreza. 

  

  

Fui vencido. 

Perdi por falta , 

não de raciocínios, mas de audácia 

e impudência. 

E por não querer dizer-vos coisas tais que vos teriam sido gratíssimas de ouvir, choramingando: 

Lamentando-me , 

fazendo e dizendo muitas coisas indignas 

que estais habituados a ouvir de outros. 

Não farei isto. 

Minha mulher e meus filhos não verão este espetáculo. 

Vou morrer. Mas sem medo. 

Talvez o difícil não seja isso: fugir da morte. 

Bem mais difícil é fugir da maldade, 

que corre mais veloz do que a morte, 

como a insídia do povo, 

da qual nem o mais sábio e virtuoso escapa. 

Também a morte me leva a pensar: 

Ter medo da morte significa imaginar que sabemos o que não sabemos , 

pois sobre ela ignoramos tudo, 

e nem mesmo sabemos se não é um grande bem para nós. 

Temer a morte não é outra coisa que parece ter sabedoria, não tendo.. 

É , de fato, parecer saber o que não se sabe. 

Não sabendo coisas bastante do Hades, 



delas não fugirei. 

Mas, se acreditais, matando os homens, 

iludir alguns dos vossos críticos, não pensais justo; 

esse modo de vos livrardes  do que falam não é  , 

decerto , 

eficaz . 

Nem belo. 

Belíssimo e facílimo é não contrariar os outros, 

mas aplicar-se a se tornar, quanto se puder, melhor. 

Em verdade este meu caso arrisca ser um  bem. 

Estamos longe de julgar retamente, 

quando pensamos que a morte é um mal.. 

Não é possível haver algum mal para um homem de bem, 

nem durante sua vida, 

nem depois de morto... 

  

  

                                        Paulo Timm – Olhos D Agua, 26 de maio de 2002 

  

  

* 

Como fazemos diariamente, 

estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e 

JORNAL COLETIVO 

  

Com o apoio da Central Única dos Trabalhadores CUT/RS , ADURGS SINDICAL e CRESOL 

          Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da informação 

transparente/ 



                              

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em meu FB e conto 

neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO. 

FIQUE CONOSCO. ACESSE: 

  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

Após crise, Bolsonaro diz que ENEM terá a cara do governo 

ESP 

Energia solar gerada no país equivale quase a uma Itaipu 

FOLHA 

Desemprego deverá permanecer alto no país até 2026 

MATINAL POA 

PODCASTS 

O Assunto G1 dia 16 novembro: Inflação - a do Brasil e a do mundo 

A aceleração de preços é global. Mas aqui ela não apenas alcança taxas mais elevadas 

como tem motores específicos. Com a ajuda de dois estudiosos do tema, este episódio 

procura explicar tanto o fenômeno geral quanto as peculiaridades do caso brasileiro. 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/16/o-assunto-579-inflacao-a-do-brasil-e-a-do-

mundo.ghtml 

  

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 16 DE NOVEMBRO 
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-que-diz-a-nova-biografia-do-ex-presidente-lula-ouca-

podcast.shtml 

O que diz a nova biografia do ex-presidente Lula; ouça podcast 

Jornalista Fernando Morais passou dez anos acompanhando petista 

  

OPINIÕES 

  

  Chile: após Câmara indiciar Piñera, Senado vota impeachment nesta terça 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/16/o-assunto-579-inflacao-a-do-brasil-e-a-do-mundo.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/16/o-assunto-579-inflacao-a-do-brasil-e-a-do-mundo.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-que-diz-a-nova-biografia-do-ex-presidente-lula-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-que-diz-a-nova-biografia-do-ex-presidente-lula-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-que-diz-a-nova-biografia-do-ex-presidente-lula-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-que-diz-a-nova-biografia-do-ex-presidente-lula-ouca-podcast.shtml
https://patrialatina.com.br/chile-apos-camara-indiciar-pinera-senado-vota-impeachment-nesta-terca/


Créditos da foto: Manifestantes condenaram abusos do governo contra 

os direitos humanos (Caio Teixeira) Destituição deixaria o mandatário 

impedido de concorrer durante cinco anos. Além disso, caberá à Justiça 

avaliar… 

  

Bolsonaro já retaliou 18 delegados da PF 

Charge: Erasmo Por Caique Lima, no Diário do Centro do Mundo:  O 

governo Bolsonaro já puniu 18 delegados da Polícia Federal em 

retaliação. Silvia Amélia foi a 18ª punida por fazer seu trabalho. Então… 

  

Memória de um capitão de milícias 

Charge: Geuvar Por Flávio Aguiar, no site A terra é redonda: De todas as 

gafes acumuladas do Usurpador do Palácio do Planalto na Europa – de 

sua solidão auto-satisfeita à menção à… 

  Lula volta ao palco mundial 

  Deforma trabalhista completa quatro anos 

  

O mundo na luta contra o bloqueio a Cuba 

Ato de solidariedade com Cuba no Equador. Foto: Always with Cuba 

Twitter “Ações de solidariedade em mais de 80 cidades apoiam a 

vontade do povo cubano de construir seu próprio futuro”, escreveu… 

  

Nicarágua aposta na luta contra a pobreza e na recuperação econômica 

Manágua (Prensa Latina) A Nicarágua prioriza hoje a luta contra a 

pobreza e a recuperação econômica, apesar das perdas que se seguiram 

à tentativa fracassada de golpe de Estado em… 

  

Condenam no Uruguai projeto de lei para libertar repressores da ditadura 

Montevidéu (Prensa Latina) A eventual aprovação de um projeto de lei 

pelo partido pró-governamental Cabildo Abierto (CA) do Uruguai para 

libertar os repressores da ditadura implicaria uma grave deterioração 

ética,… 

  

Venezuela reitera a vontade de dialogar sem interferência estrangeira 

Paris (Prensa Latina) A ministra venezuelana da Ciência e Tecnologia, 

Gabriela Jiménez, ratificou hoje na França a vontade do governo de seu 

país de dialogar para resolver as diferenças internas,… 

  

Diminuição da Covid-19 é destaque na Costa Rica 

San José (Prensa Latina) A diminuição de novos casos, hospitalizações e 

mortes associadas à Covid-19 pela quarta semana consecutiva se 

destacou na Costa Rica na semana que termina. No relatório… 

https://patrialatina.com.br/bolsonaro-ja-retaliou-18-delegados-da-pf/
https://patrialatina.com.br/memoria-de-um-capitao-de-milicias/
https://patrialatina.com.br/lula-volta-ao-palco-mundial/
https://patrialatina.com.br/deforma-trabalhista-completa-quatro-anos/
https://patrialatina.com.br/o-mundo-na-luta-contra-o-bloqueio-a-cuba/
https://patrialatina.com.br/nicaragua-aposta-na-luta-contra-a-pobreza-e-na-recuperacao-economica/
https://patrialatina.com.br/condenam-no-uruguai-projeto-de-lei-para-libertar-repressores-da-ditadura/
https://patrialatina.com.br/venezuela-reitera-a-vontade-de-dialogar-sem-interferencia-estrangeira/
https://patrialatina.com.br/diminuicao-da-covid-19-e-destaque-na-costa-rica/


  

Os curumins de Portugal e a “língua brasileira” 

José Bessa Freire “Portugal e Brasil são dois países separados por uma 

língua comum”. (Taquiprati. Paráfrase de Bernard Shaw). Os “míudos” de 

Portugal estão a falar (falando) “brasileiro”, o que está… 

  

Bombeiros de Cuba comemoram 325 anos de existência 

Na noite do tornado, em 2019, os bombeiros não esperaram pela 

chamada para assumirem suas posições. Foto: Dunia Álvarez Palacios O 

Primeiro-Ministro de Cuba enviou uma mensagem afetuosa aos 

bombeiros cubanos, a… 

  

Turistas estrangeiros poderão ser vacinados contra a Covid-19 em Cuba 

(Foto: Reprodução/Google) Havana (Prensa Latina) Os visitantes que 

chegarem a Cuba a partir de 15 de novembro, quando as fronteiras serão 

reabertas ao turismo de massa, poderão ser vacinados contra… 

  

Por trás do combate às drogas no Brasil existe racismo e imperialismo dos 

EUA, diz analista 

© (Foto: Reuters | Reprodução) Luiza Ramos Sputnik – Segundo estudo, 

Brasil é o país que pior aplica políticas antidrogas entre 30 nações 

pesquisadas. A Sputnik Brasil entrevistou analista para… 

  

S-550 será o 1º sistema antimíssil e antiespacial móvel do mundo, afirma 

fonte à Sputnik 

Sputnik – O novo sistema de defesa antiaérea está sendo desenvolvido 

com base no avançado sistema antimíssil S-500, projetado para destruir 

alvos inimigos dentro de um alcance de cerca de… 

  

Pentágono tentou ocultar ataque aéreo na Síria que matou 80 pessoas, 

revela NYT 

© REUTERS / Marinha dos EUA Sputnik – Pela primeira vez, o Comando 

Central dos EUA (USCENTCOM), o comando de combate unificado que 

supervisionou as operações aéreas dos EUA na… 

  

Putin: Europa criou condições para multidão de migrantes e quer afastar 

própria responsabilidade 

© Sputnik – Vladimir Putin, presidente da Rússia, criticou a posição dos 

países europeus, os quais, disse, são responsáveis pelas “centenas de 

milhares de pessoas” que pretendem chegar ao continente.… 

Gilvan Cavalcanti  

  

https://patrialatina.com.br/os-curumins-de-portugal-e-a-lingua-brasileira/
https://patrialatina.com.br/bombeiros-de-cuba-comemoram-325-anos-de-existencia/
https://patrialatina.com.br/turistas-estrangeiros-poderao-ser-vacinados-contra-a-covid-19-em-cuba/
https://patrialatina.com.br/por-tras-do-combate-as-drogas-no-brasil-existe-racismo-e-imperialismo-dos-eua-diz-analista/
https://patrialatina.com.br/por-tras-do-combate-as-drogas-no-brasil-existe-racismo-e-imperialismo-dos-eua-diz-analista/
https://patrialatina.com.br/s-550-sera-o-1o-sistema-antimissil-e-antiespacial-movel-do-mundo-afirma-fonte-a-sputnik/
https://patrialatina.com.br/s-550-sera-o-1o-sistema-antimissil-e-antiespacial-movel-do-mundo-afirma-fonte-a-sputnik/
https://patrialatina.com.br/pentagono-tentou-ocultar-ataque-aereo-na-siria-que-matou-80-pessoas-revela-nyt/
https://patrialatina.com.br/pentagono-tentou-ocultar-ataque-aereo-na-siria-que-matou-80-pessoas-revela-nyt/
https://patrialatina.com.br/putin-europa-criou-condicoes-para-multidao-de-migrantes-e-quer-afastar-propria-responsabilidade/
https://patrialatina.com.br/putin-europa-criou-condicoes-para-multidao-de-migrantes-e-quer-afastar-propria-responsabilidade/
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18?__cft__%5b0%5d=AZXaxq5oMi33HKeUv7XIZfghZjk_Y5j538Ik6bEuDw90Vftc4uIGWYGhw3xm6PaTqq06sfOh9xn2Ly_bN_pO9CCOcACmlL4dOSojsvZ52uD4jYGx80JRcrzSl79g0k6VSS4&__tn__=-UC%2CP-R


  

 

COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/1062457727855065 

 

Dia 12 de novembro, mês de atenção ao câncer de próstata. Cuidado. Procure um médico. 

 

Dia de tristeza, também, e luto, pela morte de uma pioneira do jornalismo político contemporâneo, 

CRISTIANA LOBO, mãe zelosa, profissional competente, criadora do Programa Fatos e Versões, da 

Globo, vencedora dos grandes obstáculos de um movediço universo eminente machista, vindo, com 

seu exemplo, a abrir espaço para outras brilhantes mulheres jornalistas da atualidade. Nosso 

reconhecimento póstumo à Cristiana e meus sentimentos pessoais ao Murilo Lobo, seu marido, 

estimado colega do IPEA, em Brasília. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Jornalista incansável e respeitada entre os políticos: o adeus a Cristiana Lôbo 

Há 7 horasJornal Nacional 

• Colunista do g1 e da GloboNews morreu aos 64 anos em SP 

• Ex-presidentes, ministros do STF e parlamentares lamentam 

Aplausos a uma pioneira: veja homenagem à colunista 

• NATUZA NERY: 'Cris era uma diva do jornalismo político' 

• Cristiana abriu caminho para as mulheres na cobertura política; veja vídeos 

Relembre a estreia de Cristiana Lôbo na GloboNews, em 1997 

MÉMORIA GLOBO: Cristiana foi pioneira na cobertura política 

'Unindo e ensinando': Papo de Política fala do legado de Cris; OUÇA 

  

* 

  

Como fazemos diariamente,  

estamos abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA,  

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e 

JORNAL COLETIVO 

Com o apoio da Central Única dos Trabalhadores CUT/RS , ADURGS SINDICAL e CRESOL 

Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da informação 

transparente/ 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/1062457727855065


 

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em meu FB e conto 

neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO. FIQUE CONOSCO. ACESSE: 

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

Bolsonaro apoia desoneração da folha por mais dois anos 

ESP 

China alça Xi ao status de Mao e abre caminho para novos mandatos 

FOLHA 

Projeto de Lira traz transparência mas mantém verbas 

 

PODCASTS 

 

O Assunto do dia 12 novembro g1: Avanços e frustrações - saldo da COP-26 

A mais aguardada cúpula climática desde o Acordo de Paris (2015) vai chegando ao fim com resenha 

mista, feita neste episódio por Daniela Chiaretti, repórter especial do Valor Econômico. Com a 

experiência de quem cobriu esta e as 12 conferências anteriores, ela destaca, entre os ganhos, o 

entendimento para cortar drasticamente as emissões de metano - ainda mais poluente que o gás 

carbônico. Aponta como revés o fato de EUA, China e Índia terem pulado fora de compromisso para 

reduzir a produção de carvão. 

Por Renata Lo Prete - https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/12/o-assunto-578-

avancos-e-frustracoes-saldo-da-cop-26.ghtml  

______________ 

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 12 DE NOVEMBRO 

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/cop26-discute-como-pagar-a-conta-das-

mudancas-climaticas-ouca-podcast.shtml  

COP26 discute como pagar a conta das mudanças climáticas 

Negociações vão de financiamento da transição energética e medidas de adaptação até elaboração 

de mercados de carbono 

OPINIÕES 

Gilvan Cavalcanti FB ttS79048p4 ia26ohnso1hted • - Dia 11 de novembro  

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 11/11/2021 

Maria Hermínia Tavares* - Demolidora Planalto 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../maria-herminia... 

Ruy Castro - O tumor Bolsonaro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ruy-castro-o-tumor... 

Vinicius Torres Freire - Inflação sem data para terminar 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-torres... 

Bruno Boghossian – Moro, pela direita 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-boghossian-moro... 

Thiago Amparo - BolsoMoro, uma radiografia 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../thiago-amparo... 



Luiz Carlos Azedo - Sérgio Moro é o candidato da centro-direita frustrada com Bolsonaro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

Merval Pereira - Boa largada 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-pereira-boa... 

Malu Gaspar - A aposta de Moro é embaralhar o jogo 

https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/malu-gaspar-aposta-de-moro-e-

embaralhar.html?fbclid=IwAR0TCWkdhjTgYZIax-EdHCW5EpD_tabnaVSqTUCI-rAuB2sJ0tqPvLRCfdE  

José Augusto Guilhon - A terceira via está viva nos corações e mentes 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../jose-augusto-guilhon... 

José Serra* - Uma nova âncora fiscal 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../jose-serra-uma-nova... 

Adriana Fernandes - A criminalização das emendas 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../adriana-fernandes... 

William Waack - O consórcio falido de Bolsonaro e Centrão 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../william-waack-o... 

Entrevista | Bolsonaro e Centrão operam o ‘presidencialismo de corrupção’, diz cientista político 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../entrevista-bolsonaro... 

Luiz Carlos Azedo - Sérgio Moro é o candidato da centro-direita frustrada com Bolsonaro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

Merval Pereira - Boa largada 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-pereira-boa... 

Malu Gaspar - A aposta de Moro é embaralhar o jogo 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../malu-gaspar-aposta-de... 

Míriam Leitão - A inflação é um ingrediente tóxico 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao... 

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

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

BOLETIM AEPET  

Derrota na Nicarágua pode acarretar golpe no Brasil - https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-

geral/item/7056-derrota-na-nicaragua-pode-acarretar-golpe-no-brasil  

Dependência de importação dobra e deve faltar fertilizantes. Petrobrás se retirou do setor de 

fertilizantes nitrogenados - https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7059-

dependencia-de-importacao-dobra-e-deve-faltar-fertilizantes  

Política de preços dos combustíveis faz inflação disparar também em outubro . Inflação vai terminar 

o ano acima dos 10% -https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7058-politica-de-

precos-dos-combustiveis-faz-inflacao-disparar-tambem-em-outubro  

Brasil: Eleições, Petrobrás, drogas e um mar de desinformações - desvendando a pedagogia colonial . 

Com a proliferação das mídias, a pedagogia colonial lhes chega até em sonhos, ou pesadelos - Felipe 

Maruf Quintas e Pedro Augusto Pinho-https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-

geral/item/7060-brasil-eleicoes-petrobras-drogas-e-um-mar-de-desinformacoes-desvendando-a-

pedagogia-colonial 

NOTÍCIAS DO DIA 
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RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA  

A Conferência da ONU sobre o Clima, que acontece em Glasgow, estava marcada para terminar hoje, 



mas deve se estender pelo fim de semana. O presidente Jair Bolsonaro embarca hoje para uma 

viagem de uma semana pelo Oriente Médio. O STF deve julgar hoje as ações que limitar a atuação da 

Defensoria Pública. FNP, FUP e diversos sindicatos petroleiros promovem um tuitáço em favor da 

Petrobrás Biocombustíveis (PBio), nesta sexta-feira, as 10h. #SustentabilidadeNãoSeVende 

Outro imortal, agora da música, depois da eleição de Fernanda Montenegro, na Academia Brasileira 

de Letras: Gilberto Gil, compositor, letrista e intérpretes, negro e baiano. Consagração da tese 

nabuquista ( de Joaquim Nabuco) , que sempre advogou, em oposição à Machado de Assis, para 

aquela Casa de Letras, uma abertura além do domínio das Letras, no sentido de expressá-la como um 

Portal da Cultura Brasileira. Justas e merecidas escolhas, de Fernanda e Gil, verdadeiros operários 

dos respectivos ofícios, com obra vasta e reconhecida. Parabéns a essa flexibilização da ABL. Ele foi 

eleito com 21 votos. O cantor, compositor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil foi eleito para a 

cadeira nº 20 da casa, que foi do jornalista Murilo Melo Filho. Leia a matéria aqui. 

Liberadas, festas retornam à agenda noturna prometendo cumprir protocolo e contemplar as mais 

diversas tribos - O Globo 

https://br.noticias.yahoo.com/liberadas-festas-retornam-%C3%A0-agenda-073017558.html 

DIEESE calcula que 13º. Deverá injetar R$ 232 bi no mercado neste fim de ano 

Relatório da CPI da Covid embasa nova denúncia contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional . 

Dados foram protocolados pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) 

Publicado BRASIL DE FATO 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/11/relatorio-da-cpi-da-covid-embasa-nova-denuncia-

contra-bolsonaro-no-tribunal-penal-internacional  

• Canetada de Jair: presidente vai nomear 75 desembargadores 

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai dar a maior canetada da história recente do judiciário 

brasileiro ao nomear, no próximo ano, 75 desembargadores para seis tribunais regionais federais do 

país. Leia a matéria aqui. 

Bolsonaro anuncia desoneração da folha de pagamento por mais 2 anos 

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da 

economia vai valer por mais dois anos. A confirmação ocorreu após uma reunião de Bolsonaro com 

empresários, no Palácio do Planalto, sobre o tema. A medida teria fim no mês que vem. Leia a 

matéria aqui. 

Fiocruz descarta mal da vaca louca em dois pacientes do Rio 

A Fundação Oswaldo Cruz afirmou os que dois pacientes internados para investigação da doença da 

vaca louca estão, na verdade, com suspeita da forma esporádica da DCJ (doença de Creutzfeldt-

Jakob), considerando aspectos clínicos e radiológicos. A forma esporádica não tem relação com o 

consumo de carne bovina. Leia a matéria aqui. 

Congresso aprova R$ 9,3 bi do orçamento para Auxílio Brasil e Governo já pensa em Plano B para 

financiamento do Plano. 

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (11) projeto que remaneja R$ 9,3 bilhões do 

orçamento do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, novo programa social criado pelo governo de Jair 

Bolsonaro para ter sua “marca” própria na área social. Leia a matéria aqui. 

Internacionais 

O presidente dos EUA, Joe Biden (E) e seu homólogo chinês, Xi Jinping (D), se reunirão na segunda-

feira para uma cúpula virtual (AFP/MANDEL NGAN, Anthony WALLACE) - AFP 

presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, realizarão uma 

esperada cúpula virtual na próxima segunda-feira, informou a mídia americana nesta quinta (11), em 



meio ao aumento das tensões entre as duas potências sobre Taiwan, direitos humanos e comércio. 

Tanto a CNN quanto o Politico, citando fontes não identificadas, disseram que a reunião foi 

provisoriamente marcada para segunda-feira. 

As relações entre as duas maiores economias do mundo se deterioraram nas últimas semanas, 

especialmente em Taiwan, cujo território é reivindicado pela China, que realizou um número recorde 

de ataques aéreos perto da ilha no mês passado. 

Washington tem repetidamente expressado seu apoio a Taiwan, mas os Estados Unidos e a China 

chegaram a um acordo surpresa sobre o clima em uma cúpula em Glasgow. 

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse esta semana que os dois presidentes, que 

não se encontraram pessoalmente desde que Biden assumiu o cargo em janeiro, realizarão conversas 

virtuais "em breve". 

Quando questionado sobre a reunião em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, o Ministério das 

Relações Exteriores da China disse que os dois chefes de Estado "concordaram em manter contatos 

frequentes por meio de diversos meios de comunicação". 

"No momento, a China e os Estados Unidos estão em estreita comunicação sobre o acordo específico 

para a cúpula dos líderes", informou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang 

Wenbin. 

Biden e Xi falaram ao telefone duas vezes desde que o veterano democrata se mudou para a Casa 

Branca. 

Biden esperava se encontrar com Xi em uma recente cúpula do Grupo dos 20 em Roma, mas o líder 

chinês não viaja desde o início da pandemia de covid-19, embora tenha concordado em manter 

conversas virtuais bilaterais antes do final do ano. 

O presidente dos Estados Unidos ratificou amplamente a atitude dura de seu antecessor Donald 

Trump em relação a Pequim. 

Dúvida sobre o maior emissor de carbono do mundo complica conversas da COP26 

Shadia Nasralla e Kate Abnett 

Plenário da reunião COP26 em Glasgow -https://br.noticias.yahoo.com/d%C3%BAvida-sobre-o-

maior-emissor-175435591.html  

Por Shadia Nasralla e Kate Abnett 

GLASGOW (Reuters) - Disputas a respeito de financiamento estão complicando os esforços para se 

chegar a um acordo nas negociações da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o clima, uma 

vez que países em desenvolvimento pressionam para que nações ricas arquem com os custos da 

mudança climática. 

Parte do problema é que não existe resposta simples quanto a quem é o maior emissor dos gases de 

efeito estufa que causam o aquecimento global, uma acusação que os países em desenvolvimento 

lançam contra os ricos. 

Boletim de atualização da revista eletrônica EcoDebate - Edição 3.776 de 11 / novembro / 2021 

Paulo Freire na luta pela terra 

Ação humana alterou a biodiversidade do oceano, de bactérias a baleias 

Sistema agroalimentar mundial responde por 31% das emissões de gases de efeito estufa 

Especialistas alertam para impactos climáticos e violações de direitos humanos pelas barragens 

Conheça 5 gases poluentes que respiramos todos os dias 

[ O conteúdo da EcoDebate é "Copyleft", podendo ser copiado, reproduzido e/ou distribuído, desde 

que seja dado crédito ao autor, à EcoDebate com link e, se for o caso, à fonte primária da informação 

] 

Henrique Cortez, henriquecortez@ecodebate.com.br - editor da revista eletrônica EcoDebate 



Biden receberá López Obrador e Trudeau em 18/11 para relançar os laços AFP 

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá seus homólogos canadense, Justin Trudeau, e 

mexicano, Andrés Manuel López Obrador, em 18 de novembro - anunciaram o Departamento de 

Estado e a Casa Branca nesta quarta-feira (10), na tentativa de consertar alianças danificadas por 

Donald Trump. 

Biden recupera, assim, o formato da chamada "Cúpula dos Líderes da América do Norte", que se 

reuniu pela última vez em 2016, até ser abandonada na gestão de seu antecessor republicano. 

Durante o encontro, "Estados Unidos, México e Canadá vão reafirmar seus laços" e "traçar um novo 

rumo de cooperação" em diversas áreas, segundo a Casa Branca. 

Já o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, disse a jornalistas que esta "será a primeira reunião 

trilateral em nível de chefes de Estado em cinco anos". 

"O que isso significa?", questionou. "Que estamos no caminho de ter uma visão comum e agirmos 

juntos", acrescentou. 

Os três parceiros pretendem se concentrar no combate à pandemia, em questões de competitividade 

econômica e na resposta às mudanças climáticas. 

López Obrador "tem insistido", disse Ebrard, "em que o que vivemos não pode acontecer de novo, 

[como] dificuldades na produção de vacinas e acesso desigual aos medicamentos". 

De acordo com Washington, os líderes também concordarão em uma "abordagem regional para a 

migração", um tema particularmente quente entre México e Estados Unidos, que vê milhares de 

imigrantes chegando, em fluxo contínuo, a sua fronteira sul. 

"Respeitando a soberania de cada um e com um verdadeiro espírito de colaboração, reafirmamos 

que a América do Norte é a região mais competitiva e dinâmica do mundo", diz o anúncio da Casa 

Branca. 

aue/dw/ec/mlm/sem/axm/lm/lda/ap/tt 

A interpretação radical do contexto latino-americano – A TERRA É REDONDA 

https://aterraeredonda.com.br/a-interpretacao-radical-do-contexto-latino-

americano/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-interpretacao-radical-do-

contexto-latino-americano&utm_term=2021-11-11 

 

Por JOSÉ RAIMUNDO TRINDADE: Para romper com o subdesenvolvimento e a dependência a AL terá 

de romper com o capitalismo [...] 

 

Canaltech – Do pó ao pó, do óleo ao óleo... 

Técnica inovadora transforma lixo plástico em óleo de alta qualidade 

https://br.noticias.yahoo.com/t%C3%A9cnica-inovadora-transforma-lixo-pl%C3%A1stico-

103000730.html  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Castillo coloca à venda avião presidencial do Peru - AFP 

BBC News Brasil 

Afeganistão: o 'inferno na Terra' que ameaça afegãos com a chegada do inverno 

 

Nacionais 

Entenda por que a oposição é contra a PEC dos Precatórios se ela viabiliza o Auxílio Brasil. Grupo 

condena pauta por institucionalizar calote e trazer insegurança jurídica; segmento pede outras fontes 

de custeio 



Publicado BRASIL DE FATO 

Min. Fabio Faria, Comunicações promete 5G até 2028 em todas as cidades brasileiras. Por esta 

época, Coreia do Sul e India já estarão com planos de ir à Marte com tecnologia muito superior. Brasil 

ficou pra trás entre PED. 

Mais sobre coronavírus na AGÊNCIA PÚBLICA 

Assassinatos de indígenas aumentaram mais de 60% no primeiro ano da pandemia, aponta CIMI 

Aplicativos de delivery: a nova faceta do trabalho infantil 

Cientistas na Linha de Frente 

Coronel Guerra: irmão de ex-auditor preso por corrupção na Saúde teria negociado vacinas 

Deputado federal apoiou grupo religioso em oferta de vacinas ao Ministério da Saúde 

Entrave na COP26 - Ministro muda posição do Brasil e diz que apoia mercado de carbono 

• Entenda metas do agro para reduzir emissão de poluentes 

• STF começa a julgar norma que proíbe pulverização aérea de agrotóxicos no Cearáj 

 

JORNAL NEXO- https://www.nexojornal.com.br/podcast/durma-com-

essa/?utm_medium=Email&utm_campaign=NLDurmaComEssa&utm_source=nexoassinantes  

 

A reforma trabalhista após quatro anos em vigência. A manutenção dos poderes de Arthur Lira sem 

as emendas do relator. A gestão de Bolsonaro na educação. E mais nesta edição de quinta-feira, 11 

de novembro de 2021.  

PORTO ALEGRE 

Memorial Luiz Carlos Prestes comemora 4 anos com ampla programação em Porto Alegre (RS). Café 

da manhã com autoridades, feira, visitas, mesa redonda e abraço simbólico estão previstos para este 

sábado (13) 

Publicado BRASIL DE FATO 

ARTIGO DO DIA 

O negacionista “sincero” pode nos levar à extinção 

Não basta admitir a obviedade da emergência climática, é preciso viver segundo a emergência 

climática 

http://elianebrum.com/opiniao/colunas-no-el-pais/o-negacionista-sincero-pode-nos-levar-a-

extincao-2/  

ELIANE BRUM - 10 NOV 2021 - 15:14 BRT 

Negacionismo, uma palavra que até bem poucos anos atrás era alienígena para a maioria da 

população, se tornou íntima. Circula nas bocas como chiclete, nem trava mais a língua de ninguém. 

Obra de Jair Bolsonaro, no Brasil, de Donald Trump, nos Estados Unidos, cujos seguidores são 

capazes de negar até o formato da Terra, conhecido desde a Antiguidade Clássica. Negacionismo é 

justamente negar uma realidade verificável e comprovada porque ela é inconveniente ou 

desconfortável. No século 20, o grande exemplo foi a negação do Holocausto Judeu. Hoje, o 

terraplanismo, o movimento antivacina e principalmente a negação da emergência climática são os 

principais exemplos do negacionismo. O problema é que o negacionista é sempre o outro. E este é 

um grande problema, em especial no que se refere ao colapso climático, porque está nos impedindo 

de reagir com a velocidade necessária ao maior desafio da trajetória de nossa espécie na única casa 

que temos. 

O negacionismo promovido pelo fenômeno dos ditadores eleitos da virada da segunda década para a 

terceira, como Trump, Bolsonaro etc. é um negacionismo estratégico, planejado. Eles representam as 

grandes corporações que provocaram e seguem provocando o superaquecimento global, entre elas 



as de combustíveis fósseis, que têm poucos anos para seguir lucrando. Representam também, no 

caso de Bolsonaro, o interesse do agronegócio predatório, que também tem poucos anos para 

conseguir derrubar as barreiras que ainda impedem a transferência das terras públicas protegidas 

(concentradas hoje nos territórios indígenas e unidades de conservação) para o estoque de terras 

comercializáveis, acessíveis a mãos privadas e à exploração predatória. 

O cerco ao desmatamento e à destruição de enclaves da natureza como a Amazônia está 

aumentando. O Brasil e outros países destruidores vão enfrentar cada vez mais resistência aos seus 

produtos originados no desmatamento no mercado internacional. Esta é a principal razão pela qual 

Bolsonaro não sofreu impeachment, apesar de ser comprovadamente responsável pelas mais de 

600.000 mortes por covid-19, apesar das mais de 20 milhões de pessoas com fome, apesar dos mais 

de 14 milhões de brasileiras e brasileiros desempregados, apesar da corrosão da imagem e da 

posição do Brasil no cenário global. Bolsonaro ainda não terminou o trabalho que faz para essa 

entidade chamada “Mercado”, a qual pertence um grupo de bilionários e supermilionários, além de 

executivos e lobistas de suas corporações e políticos que os servem, gente como eu e você, da 

mesma espécie, pelo menos, mas que multiplicou seus lucros na pandemia enquanto a maioria da 

população empobrecia ou morria. 

O negacionismo desses governantes a serviço das grandes corporações é, portanto, um truque. 

Quando os acusamos de negacionistas, apenas aumentamos seu passe e sua capacidade de receber 

apoio e financiamento para suas campanhas. Volta e meia parte do Mercado finge que se escandaliza 

com as pirotecnias perversas de Bolsonaro e outros, ou mesmo com seus frequentes crimes, e finge 

que reage, como no roteiro de um espetáculo. A oposição simulada é uma das principais marcas dos 

Governos desse fenômeno que no Brasil atende pelo nome de bolsonarismo e em outros países têm 

o nome de seus expoentes nacionais —fenômeno que precede e irá muito além das figuras que o 

encarnam e nomeiam. 

O que precisamos perceber com a urgência que a gravidade do momento exige é o negacionismo que 

mora em nós. Chamar o outro de negacionista e achar que somos pessoas esclarecidas porque 

reconhecemos a obviedade da crise climática (assim como a obviedade da eficácia das vacinas, a 

obviedade de que a Terra é redonda, a obviedade de que os nazistas exterminaram 6 milhões de 

judeus, além de ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência) não é suficiente. Esta é a parte 

fácil. Qualquer um que não esteja empenhado em criar uma realidade paralela para chamar de sua, 

sabe de tudo isso. A questão é viver conforme aquilo que se sabe. A questão, no caso da emergência 

climática, é viver conforme a urgência do momento, a questão é lutar segundo a urgência do 

momento. Esta é a parte difícil. E nesta a maioria está falhando. 

Se a maioria tem certeza de que não é negacionista, os fatos apontam que a maioria se comporta 

como negacionista. É o que podemos chamar de “negacionismo sincero”. O negacionista sincero é 

aquele que não sabe que é. Não é negacionista por truque ou por cálculo, em nome de seus próprios 

interesses imediatos, como na turma de Bolsonaro, mas sim por desconhecer que se comporta como 

negacionista. Alguns poderiam ser mais duros, chamando-os de negacionistas preguiçosos ou 

negacionistas alienados, mas me parece que a maioria das pessoas está paralisada pelo medo e 

usando a negação como uma forma de proteção. Não justifica, já que é a pior forma de proteção, 

aquela que desprotege e agrava o problema. Não justifica, mas ao menos explica. Serei menos dura 

que os adolescentes que gritam: “Eu quero seu pânico porque a casa está em chamas”. 

A maioria da população, e isso em todos os setores, mesmo entre os cientistas, mesmo entre os 

jornalistas, está vivendo como se não estivéssemos numa emergência climática, como se não 

estivéssemos testemunhando a sexta extinção em massa de espécies. Se sua casa está em chamas 

você acordaria, se moveria e dormiria fazendo algo além de todo o seu possível para apagar o fogo? 

Você não descobriria também um jeito de fazer o impossível? Se a casa está em chamas, todos os 

cientistas não estariam atravessados por essa questão, independentemente da sua área de atuação? 



Se a casa está em chamas, toda a imprensa não estaria cobrindo a Amazônia e outros enclaves de 

natureza com tanto ou mais afinco do que cobre Brasília? O negacionismo está incrustrado em todas 

as áreas, mesmo onde menos se espera. 

Tanto a emergência climática quanto a sexta extinção em massa de espécies foram provocadas por 

ação humana. Mas não de todas as pessoas humanas, é preciso sublinhar. E sim da minoria 

dominante que nos trouxe até o abismo do colapso do clima e hoje ergue muros para evitar a 

entrada de refugiados climáticos, aqueles que com cada vez maior frequência migram pelo planeta 

porque tiveram suas regiões devastadas pelo superaquecimento global, e com a devastação veio a 

fome, as doenças e a violência. 

Além de muros, essa minoria também está empenhada em construir bunkers de luxo na Nova 

Zelândia, para se proteger dos efeitos do colapso climático, assim como arrisca alguns passeios pelo 

espaço para ver se consegue encontrar outro planeta para destruir. Projetos para povoar Marte já 

estão em curso, como foi noticiado aqui neste EL PAÍS, porque uma parcela minoritária das pessoas 

humanas acha que basta dispor de tecnologia para dispor de outros planetas, assim como dispôs das 

terras dos povos originários na época das chamadas “grandes navegações”. O planeta gira, apesar do 

que dizem os terraplanistas, mas a mentalidade colonizadora segue a mesma, produzindo e 

reproduzindo crimes onde puder. 

Recente pesquisa da organização não governamental Oxfam mostrou que o 1% mais rico do mundo, 

uma população menor que a da Alemanha, comporta-se como se tivesse direito a destruir o planeta. 

Este 1% mais rico, caso siga agindo como hoje, deverá exceder em 30 vezes o limite necessário de 

emissões de carbono para evitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius até 2030, 

liberando 70 toneladas de CO₂ por pessoa por ano. Ao mesmo tempo, os 50% mais pobres do mundo 

vão manter suas emissões bem abaixo do limite, liberando em média 1 tonelada de carbono por ano. 

Portanto, uma diferença de 70 para 1. Mesmo que o tema do carbono ainda seja pouco claro para 

quem está lendo, é fácil perceber que 70 para 1 é uma diferença abissal, garantida pela desigualdade 

que estrutura o sistema capitalista. Essa diferença sela o destino da maioria das pessoas humanas no 

planeta, justamente a maioria que menos colaborou para o colapso climático. 

Já a minoria que levou o planeta ao colapso climático e à sexta extinção em massa de espécies, esta 

segue se comportando como se fosse dona do mundo, de todos os mundos, mesmo dos mundos das 

pessoas não humanas —e está ameaçando a própria espécie de extinção. Porque, como a 

experiência nos mostra, não se consideram da mesma espécie. Sempre consideraram que há aqueles 

que podem morrer, há aqueles que podem ter sua vida esgotada na mais-valia do capitalismo, há 

aqueles que podem continuar nas ruas contaminadas por covid-19 para manter uma parcela 

minoritária abastecida de mercadorias, como a pandemia mostrou. 

Assim, é preciso deixar muito claro o óbvio: não é dessa minoria que virá nenhuma solução nem virá 

o enfrentamento da emergência climática. Essa minoria tem certeza de que vai salvar a própria pele, 

nem que seja em mansões debaixo da terra ou em outro planeta. Se ilude, porque não vai escapar. 

Pode apenas escapar por mais tempo. A destruição chegará para todos se não nos movermos. Essa 

minoria, porém, só perceberá isso tarde demais, porque não tem a experiência de se sentir 

ameaçada e é incapaz de decodificar os sinais. No momento, é nós por nós, como as periferias 

descobriram desde sempre. Estamos em risco de extinção. Se não extinção completa do que 

chamamos espécie humana, o risco cada vez mais provável de viver num planeta muito mais hostil à 

nossa espécie. Num planeta pior já estamos vivendo, imagino que fora os suspeitos de sempre 

ninguém vai duvidar dessa obviedade. 

Estamos em risco de extinção e as pessoas não estão vivendo como se estivessem em risco de 

extinção, por isso o desespero dos jovens, muito jovens ativistas, liderados por Greta Thunberg. Por 

isso a adolescente se sentou sozinha diante do parlamento sueco, em 2018, e anunciou uma greve 

escolar pelo clima, porque de nada adiantaria frequentar a escola se não haveria futuro para a sua 



geração. Ela, que liderou o maior movimento climático da história, denunciou a inversão: diante de 

adultos negacionistas, com frequência seus próprios pais, os filhotes precisaram tomar conta do 

mundo. E estão tomando, apesar das imensas barreiras que encontram. Greta acaba, por exemplo, 

de denunciar o blá-blá-blá da Cúpula do Clima de Glasgow, que se encaminha para muitas promessas 

e pouca ação imediata. Nós, brasileiros, sabemos bem o que Bolsonaro faz com as promessas que 

não quer cumprir. 

A realidade da Amazônia no Brasil mostra recorde de desmatamento e de fogos, fragilização da 

fiscalização, militarização dos órgãos de proteção, estímulo à invasão das terras indígenas e das 

unidades de proteção por garimpeiros, madeireiros e grileiros, e um amplo ataque por meio de 

projetos de lei no Congresso, tanto de autoria do Executivo, de Bolsonaro, quanto da bancada 

ruralista, que representa o agronegócio mais predatório. O crime está sendo legalizado no 

Congresso. Já na prática, no chão, o crime já foi legalizado. Quando os defensores da floresta 

precisam se refugiar para não serem assassinados, é isso que significa. São eles os que precisam fugir, 

muitas vezes das próprias forças de segurança do Estado, que estão em processo acelerado de 

miliciarização. Os criminosos não precisam fugir, pelo contrário. São apoiados pelo Governo. A 

inversão já aconteceu no chão da floresta amazônica, assim como já aconteceu em outros biomas, 

como o Cerrado. (SEGUE, CLIQUE PARA ABRIR E LER ÍNTEGRA) 

Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Autora de oito livros, entre eles Brasil, construtor 

de Ruínas: um olhar sobre o país, de Lula a Bolsonaro (Arquipélago) e Banzeiro òkòtó, uma Viagem à 

Amazônia Centro do Mundo (Companhia das Letras). Site: elianebrum.com | Email: 

elianebrum.coluna@gmail.com | Twitter, Instagram e Facebook: @brumelianebrum. 

Mais informações 

Txai Suruí, destaque da COP26: “Vivo sob clima de ameaças desde que me conheço por gente” 

MARINA ROSSI | SÃO PAULO 

Viagem pela BR-319: estrada rumo à destruição da Amazônia 

NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR | REALIDADE (AMAZONAS) 

NESTE DIA 

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervante 

Dia da Liberdade (Brasil) 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

O Dia da Liberdade ou Dia Nacional da Liberdade foi instituído no Brasil através da Lei nº 13.117, de 7 

de maio de 2015.[1] A data já era comemorada nos Estados de Minas Gerais[2] e do Rio de 

Janeiro.[3] 

O Dia Nacional da Liberdade remete à data do batismo de Joaquim José da Silva Xavier (12 de 

novembro de 1746).[4] 

DESTAQUE 

Wagner Moura – Roda Viva 01.11.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=FvOO3Gysd7Q 

•  

Impressões sobre o filme Marighella 

Milton Saldanha FB OnttmeS1om nà7o7405s 040:u1fe7g  

Vi hoje. Um belíssimo trabalho de Wagner Moura. Resgata a figura de um idealista que renunciou aos 

confortos da vida e mergulhou nas privações da clandestinidade. Com riscos imensos. Morreu no 

sacrifício da luta. 

Não será exagero dizer que o filme insere Carlos Marighela na História, porque esperar isso dos livros 

didáticos convencionais seria perda de tempo. Ainda que esteja presente em algumas centenas de 



livros que tratam da época.  

Como filme, com planos sequência, tomadas de câmera na mão, que colocam o espectador dentro 

das cenas, no estilo do formidável Cidade de Deus, Wagner Moura mostra conhecer seu ofício. Nota 

dez. 

A cena final, com parte do elenco cantando o Hino Nacional, que não fazia parte do roteiro, como 

contou Wagner Moura, contém uma carga emocional fortíssima. Será difícil conter uma lágrima, sem 

cair na pieguice do apelo vulgar.  

Registrados os merecidos elogios, principalmente pela coragem do diretor em assumir uma obra 

inevitavelmente polêmica, por ser política e ideológica, vamos a algumas observações. 

De cara, faço reparo ao resumo inicial sobre o golpe de 1964, um tema que me permito dizer 

conhecer a fundo, porque vivi cada minuto dele e sobre o qual, 57 anos depois, leio até hoje, todas 

as versões, contra e a favor. 

Há anos venho dizendo, e provando com fatos, que o golpe de 1964, no formato que teve, não 

correspondeu a nenhum anseio nacional.  

Correto que havia setores nacionais interessados na derrubado do presidente Jango, mas isso 

passava anos luz longe de um anseio popular. Os descontentes apostavam que isso seria seguido de 

eleições. Não jogavam suas fichas num regime militar que iria durar 21 anos. E com os vários 

horrores que ensejou, além da vasta corrupção. 

Isso não é irrelevante e ainda que não comprometa o filme no seu conjunto é um pecadilho que eu 

não poderia deixar de observar. 

Senti falta também de uma contextualização mais clara da época da luta armada. Apontar seu 

fracasso à luz do contexto econômico, era uma festa da classe media, enquanto as favelas cresciam 

em progressão geométrica, como causa do investimento industrial. Havia emprego. E nada foi 

milagre do golpe, eles tiveram a sorte de surfar numa grande oferta mundial de crédito. A economia 

mundial estava aquecida.  

Ora, fazer luta revolucionária num contexto assim é como subir um rio de barco contra o vento e a 

corrente. Vai subir, mas cobra muito fôlego.  

O filme, focado num grupo íntimo a Marighella, sem querer, aos olhos do público pouco informado, 

acaba reduzindo muito a amplitude real que teve a luta contra a ditadura, em todos os campos, 

armado e pacífico. No caso do segmento que fez a opção pelas armas faltou mostrar como foi sua 

organização clandestina, muito bem planejada. Mesmo com a incomparável disparidade de forças 

entre os dois lados, enfrentar Forças Armadas e polícias, treinadas, não é brincadeira, o governo teve 

um trabalhão para vencer essa guerra.  

Os episódios do manifesto gravado colocado na rádio do ABC e depois do sequestro do embaixador 

dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, ganham no filme o mesmo peso e não foi assim.  

O primeiro não foi nem sombra do segundo, em termos de impacto e repercussão nacional.  

O filme exagera no primeiro e não mostra de forma suficiente o quanto foi grande o segundo. Por 

exemplo, com a divulgação obrigatória do manifesto guerrilheiro, sobre o sequestro, na totalidade da 

mídia brasileira, impressa e eletrônica.  

Achei também que a reconstituição do ataque final, que resultou na morte de Marighella, na 

Alameda Casa Branca, em São Paulo, foi tímida quando cotejada com os fatos reais.  

O delegado Fleury mobilizou uma centena de homens, disfarçados e espalhados na região. Quando 

Marighella entrou no Fusca os frades saltaram fora e começou a chuva de tiros, de todos os lados. 

Atingindo inclusive uma policial do esquema, fogo amigo, na afobação deles. Detalhe que o filme não 

mostra. A abordagem real, sem diálogos, foi à distância. Marighella não era um qualquer, era um 

mito da resistência, a tensão dos policiais era muito grande, tanto que resultou no acidente citado.  

Talvez o filme não tenha se preocupado com os detalhes da versão real para não acirrar ainda mais 

os ânimos contra a produção. Hipótese minha. Omitiu as trapalhadas.  



Na questão da tortura, que denuncia, ganha a concorrência diária dos filmes de violência na TV. 

Naturalizaram o horror de tal modo que será sempre muito difícil chocar. Fui preso na ditadura, vi a 

tortura, é um barbarismo que suplanta qualquer descrição que se faça, visual ou por palavras. Mas 

respeito o esforço e intenção do diretor. Denunciar a tortura será sempre um dever dos humanistas. 

Por último, temo que muitas pessoas, sem qualquer familiaridade com o assunto proposto o filme, 

pouco tenham entendido da narrativa em vários momentos. Apesar do esforço inegável de tentar 

explicar.  

Por isso acho que poderia ter começado com um texto narrado dando um resumo didático de tudo. 

Que em nada prejudicaria o fator surpresa, porque a História já está escrita e nunca poderá ser 

alterada. Valendo o elogio de que não santifica Marighella. O que mostra é que ele, mesmo com o 

respeito que merece, por sua renúncia à vida, não era uma pessoa fácil no diálogo. Muito teimoso, 

para ir logo ao ponto.  

Este não é um filme de ficçao. Ainda que use elementos dela para contar com brilho uma história.  

Desculpem se cobro demais. Sou um pesquisador da História, além de testemunha e coadjuvante de 

parte dela, e não me liberto do vício de sempre buscar a verdade, com os detalhes que se entrelaçam 

e formam sua lógica. 

Milton Saldanha, 76, jornalista. 

BOM DIA, DEMOCRACIA engajado: 

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

Combate à fome, desemprego e discriminações 

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 

AS 4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID ainda inspira cuidados 

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando 

3.CRISE SÓCIOECONÔMICA - Inflação, desemprego- o país de volta ao mapa da fome.  

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS. PACTO PELA DEMOCRACIA 

Notícias do Pacto pela Democracia - N. 166 | 11 de novembro de 2021 

Orçamento secreto Por 8 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem (10), manter a 

decisão da ministra Rosa Weber que suspendeu as emendas conhecidas como "orçamento secreto". 

Reportagem explica o funcionamento dessa distribuição de emendas via relator no governo 

Bolsonaro e suas semelhanças com o escândalo do “mensalão”. Na análise do sociólogo e cientista 

político Sérgio Abranches, esse dispositivo é o maior caso de manipulação política do orçamento das 

últimas décadas, simbolizando a união entre o presidente Jair Bolsonaro e o chamado “Centrão”.  

Grupos de Trabalho Em artigo, o mestre em Direito Internacional pela UERJ, Guilherme France, e o 

doutorando em Direito do Estado pela USP, Luiz Gustavo F. Guimarães, analisam as contribuições dos 

Grupos de Trabalho na Câmara dos Deputados e as manobras e arbitrariedades de que esses espaços 

têm sido alvo por parte do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).  

Transparência Estudo realizado pelo Observatório do Legislativo Brasileiro (OLB), núcleo sediado no 

Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), 

aponta a ausência de transparência na tramitação da Reforma Eleitoral no Congresso.  

Democracia em risco A cientista política e diretora executiva da Rede de Ação Política pela 

Sustentabilidade (Raps), Mônica Sodré, reflete sobre como a ascensão de lideranças autoritárias e 

populistas colocam a democracia em risco no Brasil e no mundo. O jornalista Fernando de Barros e 



Silva aborda o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro na CPI da Pandemia e defende que impedir 

a reeleição de Bolsonaro deve ser prioridade para todos os democratas. 

Violência política Reportagem da Ponte Jornalismo revela as ameaças de morte recebidas pela 

deputada estadual Andréia de Jesus (PSOL-MG), após a parlamentar questionar uma ação policial 

que matou vinte e seis pessoas na cidade mineira de Varginha. O IPAD - Seja Democracia entregou, 

na terça-feira (9), uma carta endereçada ao Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

com a adesão de mais de 250 organizações da sociedade civil, lideranças políticas e sociais, 

manifestando apoio à deputada e solicitando providências. O Instituto Marielle Franco também se 

posicionou, exigindo a proteção de Andréia de Jesus. 

COP26 Reportagem ouviu especialistas para entender o que avançou na primeira semana e o que há 

pela frente nas negociações da COP 26 para que governantes se comprometam de fato com o 

enfrentamento às mudanças climáticas. Em entrevista, a diretora executiva do Instituto Clima e 

Sociedade (iCS), Ana Toni, destaca os resultados da pressão da sociedade civil sobre o governo 

brasileiro e a participação do país nos primeiros dias da conferência. Primeira indígena a discursar na 

abertura da COP26, a brasileira de 24 anos, Txai Suruí, que coordena o Movimento da Juventude 

Indígena de Rondônia, fala sobre as ameaças recebidas após ser criticada pelo presidente Jair 

Bolsonaro, que não gostou de seu discurso.  

Racismo ambiental Na série especial sobre a COP26, a revista Gama ouviu o geógrafo e pesquisador 

Diosmar Filho sobre o conceito de racismo ambiental e a importância de se olhar para a desigualdade 

racial no debate ambiental. 

Fake News Em artigo, o mestre em Ciências Sociais por Oxford, Caio C. V. Machado, e o bacharel em 

Direito pela USP, Victor Urigan, ambos do Instituto Vero, apontam dois pontos positivos e dois 

negativos sobre o chamado “PL das Fake News”. 

Liberdade de expressão A Casa JOTA, com patrocínio do Google, realiza até o dia 12 de dezembro 

uma série de webinars sobre liberdade de expressão. Na última segunda-feira (8), a mesa “Liberdade 

de expressão: um conceito em disputa”, contou com a participação de Fernando Schuler, professor 

do Insper, Marcelo Träsel, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), e 

Juana Kweitel, diretora executiva da Conectas Direitos Humanos. 

Representação racial Reportagem destaca a baixa representação de pessoas negras nas direções dos 

partidos políticos. Apesar de ter a maioria da população negra (56%), o Brasil ainda não reflete essa 

diversidade dentro dos partidos. Qualificar a democracia passa por garantir a representação negra na 

política.  

América Latina Na última terça-feira (9), a Câmara de Deputados do Chile aprovou, por 78 votos a 67, 

a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Sebastián Piñera, acusado de 

supostas irregularidades na venda de um projeto de mineração nas Ilhas Virgens Britânicas. A decisão 

sobre o caso caberá ao Senado, onde a oposição chilena possui menor força. No domingo (7), a 

Nicarágua realizou um controverso processo eleitoral, que garantiu ao líder autoritário Daniel Ortega 

o seu quarto mandato. Com a prisão, exílio e repressão de opositores, a abstenção no pleito foi de 

81,5%, segundo os 1.450 observadores da organização Urnas Abiertas 

Educação A presidente-executiva e co-fundadora do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, aborda o 

impacto da pandemia no ensino e defende a importância do Congresso em contribuir para que sejam 

recuperados os prejuízos causados pela crise sanitária na educação. 

Oportunidade Estamos com uma vaga aberta para quem deseja trabalhar pela defesa e 

revigoramento da democracia no Brasil! O Pacto pela Democracia busca uma profissional para estar à 

frente da área de gestão e engajamento de sua rede, hoje composta por cerca de 200 entidades da 

sociedade civil brasileira. As inscrições vão até o dia 21 e incentivamos especialmente candidaturas 

de mulheres negras (cis e trans). 

Seminário O Instituto Cultura e Democracia, a Fundação Friedrich Ebert (FES) e a Fundação Perseu 



Abramo realizam até o dia 19 o primeiro ciclo dos Seminários Cultura e Democracia, com a 

participação de intelectuais, ativistas e lideranças políticas. Confira a programação!  

Diálogo O Despolarize lançou o seu novo site, com textos, guias e dicas para fomentar a 

despolarização. Acesse e divulgue!  

Financiamento O Desafio de Cultura Democrática, iniciativa do Instituto Votorantim, com parceria 

técnica da ponteAponte, vai apoiar organizações que fomentam o engajamento da sociedade em 

causas coletivas e políticas. Serão 4 soluções selecionadas que poderão receber até R$ 100 mil. 

Inscrições até o dia 15/11!  

Ancestralidades O lançamento da plataforma Ancestralidades, iniciativa entre a Fundação Tide 

Setubal e o Itaú Cultural, que se dedica a recuperar trajetórias de figuras históricas e redescobrir 

marcos da cultura negra, foi destaque no jornal Folha de S.Paulo. Acesse o site e conheça a 

plataforma!  

Renda Básica Iniciativa do Meu Recife, apoiada por organizações, coletivos e grupos religiosos, a 

campanha Renda Básica Pernambuco está pressionando o governador do estado, Paulo Câmara (PSB) 

pela aprovação urgente de uma Renda Básica Emergencial de R$350,00.  

Tecnologia O Instituto Vero, organização que passa a integrar a rede do Pacto pela Democracia, 

conta com o podcast “Bug do Milênio”, que discute eventos sobre tecnologias digitais, o “Guia de 

privacidade para adolescentes", que traduz em linguagem acessível conceitos e técnicas para garantir 

o acesso à Internet de maneira mais segura, além do curso online “Conectados e Ligados”, focado em 

educação midiática. 

4.1 Eleições 2022 

Em clima de pré-campanha, Lula começa hoje tour pela Europa 

Brasil registra 243 mortes por Covid em 24 horas; média móvel volta a ficar abaixo de 250 - País 

contabiliza 610.323 óbitos e 21.926.526 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo 

balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de Saúde. São em média 

230 vítimas por dia no Brasil. 

PORTO ALEGRE RS 

Por que e como 300 heroicos Prefeitos resistem a sanha privateira de Eduardo Leite contra a CORSAN 

e as Estatais gaúchas https://luizmuller.com/2021/11/10/por-que-e-como-300-heroicos-prefeitos-

resistem-a-sanha-privateira-de-eduardo-leite-contra-a-corsan-e-as-estatais-gauchas/ 

A proposta que permite setores industriais se “autolicenciarem” foi regulamentada pelo Conselho 

Estadual do Meio Ambiente ontem e é tema de reportagem de Pedro Nakamura que veiculamos hoje 

na Matinal News. Entre o voto de confiança a empresários, ambientalistas veem riscos para 

irregularidades. 

Também por aqui, o decreto da Prefeitura que restringe o comércio de bebidas alcoólicas no 

Moinhos de Vento – e que deve afetar outros bairros –; o desentendimento dos poderes em razão do 

teto de gastos estadual e o aumento nos números de feminicídios no Estado, entre outras notícias 

importantes para o seu dia. 

Previsão do tempo: O clima desta sexta é muito parecido com o que foi ontem em Porto Alegre. Sol, 

nuvens e máxima de 25°C. Bom fim de semana, quem sabe ao som do novo imortal da ABL, Gilberto 

Gil. A gente se vê na terça, depois do feriado. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter7 

 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/471293124284505 

 

Dia 11 de novembro, mês de atenção ao câncer de próstata. Cuidado. Procure um médico. 

  

* 

 

É a Economia, estúpido! 

O título é áspero, mas foi cunhado por um assessor do candidato à Presidência dos Estados Unidos, 

Bill Clinton, para chamar sua atenção sobre o que os americanos queriam realmente ouvir. O 

jornalista Germano Oliveira, da Revista ISTO É, contou a estória em 11/09/21, tirando suas 

consequências para o caso brasileiro: 

“Em 1993, quando George Bush era o presidente dos Estados Unidos, o país enfrentava uma 

recessão econômica e os americanos entraram de cabeça na Guerra do Golfo. Então, surgiu o pouco 

conhecido governador do Arkansas, Bill Clinton, que o desafiou na disputa pela presidência. 

Erroneamente, Clinton atacava Bush por ter metido os EUA na guerra, pensando em ganhar votos 

com isso, mas os “gringos” sempre gostaram de guerras e o democrata batia na tecla errada. Até que 

surgiu o publicitário James Carville que o orientou a tomar o caminho certo. O que estava deixando 

os americanos insatisfeitos era o desastre na economia. Ele disse a célebre frase a Clinton: “É a 

economia, estúpido”. E Clinton derrotou o podo poderoso Bush pai. Foi um fenômeno eleitoral. De lá 

para cá, muitos estrategistas políticos se basearam em Carville para enfrentar eleições. Quando a 

economia vai mal, no entanto, não há muito o que fazer para reeleger um presidente. O baixo 

desempenho da economia sempre será responsável pela queda de um governo. 

A ser verdade a afirmação, Jair Bolsonaro tem poucas chances de reeleição, pois nossa Economia vai 

de mal a pior, malgrado o otimismo fantasioso do Ministro Paulo Guedes. Falta de crescimento, 

desemprego e inflação, ou seja, Economia, são os principais problemas do país segundo Pesquisa 

recente. 

IPCA nos últimos doze meses, até outubro de 2021, foi de 10,67% ao ano (inflação da primeira classe, 

a turma dos 40 salários mínimos). 

 

IGPM nos últimos doze meses, até outubro de 2021, foi de 21,73% ao ano (inflação real do mercado, 

aumento dos aluguéis). 

 

IPP nos últimos doze meses, até setembro de 2021, foi de 30,59 % ao ano (inflação dos produtores). 

Como fazemos diariamente,  

estamos abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA,  

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e 

JORNAL COLETIVO 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/471293124284505


Com o apoio da Central Única dos Trabalhadores CUT/RS , ADURGS SINDICAL e CRESOL 

Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da informação 

transparente/ 

 

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em meu FB e conto 

neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO.  

Nossa PLAY LIST musical, que acompanha a programação diariamente das 10h às 24 h foi organizada 

por GUILHERME XAVIER SOBRINHO. Da meia noite às seis horas levamos ao ar a ESTAÇÃO ZUZA 

HOMEM DE MELLO, grande crítico musical e introdutor do Jazz no Brasil, recentemente falecido, com 

muito Jazz, Blues e músicas internacionais. BLUEs. E de 6.00 às 8.00 da manhã é hora do chimarrão 

com este que vos fala, em homenagem às nossas raízes sertanejas e campeiras, numa play list que 

inclui as califórnias da canção no RS, organizada pelo músico Celso Jardim, de Torres. 

FIQUE CONOSCO. ACESSE: 

Podcast - 

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

urce=whatsapp 

 

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

Inflação generalizada pressiona por alta na taxa de juros 

ESP 

Moro fala como candidato e ataca Mensalão e Rachadinha 

FOLHA 

Inflação tem pior resultado para outubro desde 2002 

MATINAL POA 

PODCASTS 

O assunto g1 – dia 11 de novembro 

No mundo todo, a prioridade dada a grupos mais expostos às formas graves de Covid-19 empurrou a 

imunização dos pequenos para o final da fila. Desde setembro, porém, ela é realidade em muitos 

países, e por aqui a Anvisa analisa pedidos nesse sentido. 

Por Renata Lo Prete- https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/11/o-assunto-577-

vacina-para-criancas-a-hora-do-brasil.ghtml 

AFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 11 DE NOVEMBRO 

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/os-novos-surtos-de-covid-na-populacao-indigena-

ouca-podcast.shtml  

Os novos surtos de Covid na população indígena 

Aumento de casos em reserva de MS causa preocupação; especialistas pedem que governo libere 

doses de reforço 

OPINIÕES 

Assunto: Assista antes que tirem do ar! - M0N0P0LY: 

https://youtu.be/FTr6qUzwlfU 

Gilvan Cavalcanti FB 100S9co8 rga2e44h0ml • - Dia 11 de novembro  

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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



(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 11/11/2021 

Vera Magalhães - Consórcio Bolsolira tem outras vidas 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vera-magalhaes... 

Bernardo Mello Franco - O palhaço e o capitão 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bernardo-mello-franco... 

Zeina Latif - Cada um por si 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../zeina-latif-cada-um... 

Elio Gaspari - O show do capitão é velho e ruim 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../elio-gaspari-o-show... 

Luiz Carlos Azedo - Suspensão das emendas secretas foi um chega pra lá em Arthur Lira 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

Hélio Schwartsman - Emendas desequilibram democracia 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../helio-schwartsman... 

Bruno Boghossian – Inflação no mercado político 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-boghossian... 

Mariliz Pereira Jorge - A civilidade vence Bolsonaro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../mariliz-pereira-jorge... 

Vinicius Torres Freire - Dia de 'morte zero' por Covid é ficção 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-torres... 

Fernando Exman - A ampla sombra das duas árvores frondosas 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../fernando-exman-ampla... 

Maria Cristina Fernandes - Derrotada a escaramuça, resta saber como será gasto recurso do estouro 

do teto 

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

Daniel Rittner - A era dos protestos: gigantes acordando? 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../daniel-rittner-era... 

Trabalho informal bate recorde e deve continuar a crescer 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../trabalho-informal... 

Nilson Teixeira* - 2022, mais um ano perdido para o Brasil 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../nilson-teixeira-2022... 

José Nêumanne - A mentira a serviço dos velhacos 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../jose-neumanne-mentira... 

Paulo Delgado* - Moral da história 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../paulo-delgado-moral... 

Fábio Alves - Brasil desperdiça trégua dada pelo Fed 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../fabio-alves-brasil... 

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

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

BOLETIM AEPET 

 

 

Extinção da Petrobrás é projeto colonial IN BOLETIM AEPET 

Felipe Coutinho e Pedro Pinho  

Jornal “O Globo”, domingo, 07/11/2021, página 23: “Petrobrás ainda faz os preços” - 

https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7048-extincao-da-petrobras-e-projeto-

colonial 



Presidente da Petrobrás é convocado ao Senado para explicar preço exorbitante dos combustíveis – 

BOLETIM AEPET 

Além de Silva e Luna, Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também foi convocado 

https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7049-presidente-da-petrobras-e-

convocado-ao-senado-para-explicar-preco-exorbitante-dos-combustiveis 

Próximos debates JOTA 

11/11 I 10h 

Moderação de conteúdo por plataformas: a discussão jurídica 

• Nicole Moreira I Sócia Mattos Filho 

• Flávia Lefèvre I Sócia Flávia Lefèvre Advogados Associados 

• Mariana Valente I Diretora do Internetlab 

Clique aqui para acompanhar ao vivo! 

12/11 I 10h 

Limites territoriais da jurisdição na internet 

• Amanda Smith Martins I Advogada, Sócia fundadora do escritório Smith Martins Advogados, 

Pesquisadora no Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado e no Legal Grounds Institute 

(Instituto LGPD), Mestre em Direito Internacional Privado pela USP 

• Solano de Camargo I Doutor em direito internacional pela USP, Sócio da Lee, Brock e Camargo 

Advogados 

• Flávio Luiz Yarshell I Professor Titular da Faculdade de Direito da USP, Advogado e árbitro 

• Francisco de Mesquita Laux I Doutor e Mestre em direito  

 

NOTÍCIAS DO DIA 

 

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal 

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

Auxílio Brasil de R$ 400 se 'inviabilizará' se tramitação de PEC durar até dezembro, diz ministro da 

Cidadania 

Daniel Gullino - qua., 10 de novembro de 2021 - https://br.noticias.yahoo.com/aux%C3%ADlio-brasil-

r-400-se-223527399.html 

O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou nesta quarta-feira que, caso a PEC dos Precatórios não 

seja aprovada no Senado até o fim de novembro, isso "irá inviabilizar" o pagamento de R$ R$ 400 do 

Auxílio Brasil. 

— O que nós estamos trabalhando é para sensibilizar todos os senadores da importância de uma 

tramitação no mais curto espaço de tempo possível. Pois, de fato, se essa tramitação se estender até 

o próximo mês, isso irá inviabilizar que o benefício de 400 reais chegue para os brasileiros em 

dezembro — disse Roma, na saída de um evento no Palácio do Planalto. 

A proposta foi aprovada em segundo turno na Câmara na terça-feira. No fim de outubro, Roma havia 

dito que o texto precisaria passar nas duas Casas até a segunda semana de novembro. Agora, 

contudo, deu até o fim do mês para a aprovação e o trabalho de "bastidor" do governo. 

- ANÚNCIO - 

— Precisamos até agora, o mês de novembro, finalizar todas as tratativas, que não é apenas a 

aprovação da PEC. Tem todo um bastidor para viabilizar um pagamento de um folha dessa para 

milhões de pessoas. Precisamos fazer esse pagamento para mais de 17 milhões de brasileiros. 

Apesar da declaração de Roma, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou ao GLOBO na 



semana passada que o governo irá partir para um plano B se a PEC não for aprovada: editar uma 

medida provisória de crédito extraordinário ou decretar calamidade pública. 

Mais de 300 jornalistas de São Paulo cruzam os braços por reposição da inflação em salários 

A paralisação de 2h nesta quarta (10) teve adesão de profissionais de Folha, Estadão, Valor, Editora 

Globo, UOL e Abril 

Publicado BRASIL DE FATO 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/10/mais-de-300-jornalistas-de-sao-paulo-cruzam-os-

bracos-por-reposicao-da-inflacao-em-salarios 

Senado transforma renda básica em direito social, homenageia Suplicy e envia texto à Câmara 

Casa aprovou texto na mesma data que deputados abriram caminho para Auxílio Brasil, programa 

social do governo Bolsonaro 

Publicado BRASIL DE FATO 

Brasil ainda registra 10 mil casos diários de COVID e ontem teve 280 mortos pela doença. 

Amazônia ameaçada – ferrovia, mineração, termelétricas, gasodutos, hidrovias IN CORREIO DA 

CIDADANIA 

Telma Monteiro 

Riscos ime¬di¬atos da pro¬posta de sim¬pli¬fi¬cação da con¬cessão da Fer¬ro¬grão, pla¬ne¬jada 

pelo go¬verno com a MP 1065/2021 

PROTESTO DE SERVIDORES EM SÃO PAULO CONTRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA DA PREFEITURA 

TERMINA EM TIROS, BOMBAS E CONFRONTO COM A POLÍCIA. Manifestação entrou noite adentro 

mas não impediu a aprovação pela CÂMARA DE VEREADORES das mudanças no estatuto 

previdenciário dos funcionários municipais. É o espectro da REFORMA DA PREVIDÊNCIA chegando , 

agora, aos municípios. 

Moro filia-se ao PODEMOS do Senador Alvaro Dias e, com pinta de candidato com um programa para 

o Brasil volta a tocar o velho realejo udenoide do combate á corrupção. Enquanto isso, o provecto 

Valdemar Costa Neto, preso pelo Mensalão, acolhe Bolsonaro e anuncia que sua filiação ao PARTIDO 

LIBERAL será no próximo dia 22 

Nova pesquisa GENIAL QUEST reafirma vantagem folgada de Lula, com 48% no primeiro turno e mais 

da metade dos votos no segundo turno contra qualquer opositor. Bolsonaro derrete mesmo se 

mantendo em segundo lugar. No segundo time Moro e Ciro pontuam abaixo de um dígito. E tucanos 

Doria ou Eduardo Leite desaparecem  

Lula conversou com ALKMIN e o convidou para vice 

https://www.oantagonista.com/brasil/lula-convida-alckmin-para-vice-em-

2022/?utm_campaign=QUA_MANHA&utm_content=link-

660822&utm_medium=email&utm_source=oa-email 

 

Com alta rejeição entre mulheres e população do Nordeste, reprovação de Bolsonaro chega a 56% 

Presidente tem reprovação de 56% e aprovação de apenas 19%, segundo pesquisa Genial/Quaest 

Publicado BRASIL DE FATO-https://www.brasildefato.com.br/2021/11/10/com-alta-rejeicao-entre-

mulheres-e-populacao-do-nordeste-reprovacao-de-bolsonaro-chega-a-56 

Reservatórios do SUL/PR – SUDESTE melhoram mas restrições persistirão. 

Mesmo com chuvas, rodízio e alerta de crise hídrica são mantidos no Paraná 

Sanepar, companhia de saneamento do Paraná, deve mudar modelo de 36 horas para 24 horas 

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 13:28 



O g1 faz hoje mais uma live de preparação para o Enem, que está marcado para os dias 21 e 28 de 

novembro. O relator do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento deu 

parecer favorável na CCJ da Câmara 

Internacionais 

Nova onda 

Alemanha registra recorde de 50 mil casos diários de Covid 

Em carta a Joe Biden, ex-presidentes e personalidades pedem o fim do bloqueio contra Cuba 

Signatários são da América e da Europa; entre eles estão Dilma Rousseff, Rafael Correa, Manuel 

Zelaya e Chico Buarque 

Publicado BRASIL DE FATO 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/10/em-carta-a-joe-biden-ex-presidentes-e-

personalidades-pedem-o-fim-do-bloqueio-contra-cuba  

Chile: a Constituinte de joelhos in CORREIO DA CIDADANIA 

Raul Zibechi - https://www.correiocidadania.com.br/2-uncategorised/14803-chile-a-constituinte-de-

joelhos  

Luta po¬pular está mos¬trando os li¬mites do pro¬cesso ini¬ciado em de¬zembro de 2019 para 

desviá-la na di¬reção das ins¬ti¬tui¬ções. 

Calor extremo poderá afetar 1 bilhão de pessoas in BOLETIM ECO DEBATE 

Forum Demos  

[Debate 15 novembro – Lisboa ] – A Frente Parlamentar de Esquerda Pode Ser Reconstruída? 

Dilma debate “Fascismo: ontem e hoje” em lançamento de livro 

A ex presidente Dilma Rousseff foi uma das debatedoras no evento de lançamento do livro 

"Fascismo: ontem e hoje", que aconteceu ontem.  

O livro é a versão escrita e ampliada do curso organizado pela Fundação Perseu Abramo e pelo Grupo 

de Estudos de História e Economia Política (Gmarx/USP). 

247 - A presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff, será uma das debatedoras no evento 

de lançamento do livro "Fascismo: ontem e hoje", que acontecerá nesta quarta-feira (10), a partir das 

17 horas. O outro debatedor será o mestre em História Fernando Sarti Ferreira. Ele e Julian Rodrigues 

são os organizadores da obra.  

A obra foi dividida em duas seções. A primeira metade do livro retrata experiências do século 20: 

Itália, Espanha, Portugal, Japão, Alemanha e Brasil dos anos 1930. A segunda parte aborda o fascismo 

sob uma perspectiva teórica reconstituindo suas origens e estruturas. 

NOTA DO PT SOBRE NICARÁGUA gera conflito no Partido e tensões. BRASIL DE FATO tem 

acompanhado o processo político-eleitoral daquele país.  

1. valor.globo.com › politica › Gleisi desautoriza nota do PT sobre Nicarágua | Política ... 

Em mensagem curta divulgada ontem pelo Twitter, a deputada Gleisi Hoffmann (PT/PR), presidente 

do PT, desautorizou uma nota divulgada pelo próprio partido na segunda-feira. O episódio expõe 

divergências no interior da sigla em relação à eleição para presidente na Nicarágua, pleito realizado 

... 

2. noticias.uol.com.br › internacional › Gleisi diz que nota do PT sobre a Nicarágua não passou pela ... 

Há 14 horas • A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), defendeu o PT das 

críticas direcionadas ao partido devido a uma nota emitida na última segunda-feira (8) sobre as 

eleições ... 

jc.ne10.uol.com.br › opiniao ›O PT e a nota de apoio ao ditador Daniel Ortega da Nicarágua - Raul 

Jungmann 



O PT e a nota de apoio ao ditador Daniel Ortega da Nicarágua. "Em seu Manifesto de fundação de 

1980, o PT afirma o 'seu compromisso com a democracia plena e exercida diretamente pelas massas'. 

E completa, na Carta de Princípios: 'pois não há socialismo sem democracia nem democracia sem 

socialismo'. O PT e a nota de apoio ao ditador Daniel Ortega da Nicarágua: "Em seu Manifesto de 

fundação de 1980, o PT afirma o 'seu compromisso com a democracia plena e exercida diretamente 

pelas massas'. E completa, na Carta de Princípios: 'pois não há socialismo sem democracia nem 

democracia sem socialismo'. Como então entender a nota de apoio à vitória de Daniel Ortega na 

Nicarágua, ocorrida esta semana?" 

  

Nacionais 

Petição com 34 mil assinaturas pede que PGR investigue crimes da pandemia - Campanha exige 

punição para autoridades e pessoas apontadas pela CPI da covid-19 

Publicado BRASIL DE FATO 

Diretor-geral da PF comprou e quitou em um ano imóvel de luxo em Miami - Leia a íntegra no 

Metrópoles. 

O salário de um delegado de classe especial da PF, degrau atual de Paulo Maiurino na corporação, é 

de R$ 31 mil brutos 

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O diretor-geral da Polícia Federal (PF), delegado Paulo 

Maiurino, comprou e quitou 16 meses depois um apartamento de US$ 675 mil (R$ 3,5 milhões) em 

Miami Beach. O financiamento foi de US$ 337,5 mil, ou R$ 1,9 milhão no câmbio de hoje. O 

expediente é incomum porque, ao escolher esse caminho, Maiurino acabou pagando mais entre 

taxas do banco e juros. Por outro lado, a operação desperta menos a atenção das autoridades 

financeiras dos EUA encarregadas de fiscalizar a origem do dinheiro de compras feitas à vista. A 

existência do apartamento foi revelada pelo repórter Allan de Abreu. 

Mas não só isso causa estranheza na transação imobiliária, feita por Maiurino em 2016. O salário de 

um delegado de classe especial da PF, degrau atual de Maiurino na corporação, é de R$ 31 mil 

brutos. Em valores líquidos, são cerca de R$25 mil. Já sua companheira, a funcionária pública Renata 

Veit, é assessora parlamentar no gabinete do deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, desde abril 

deste ano e teve em outubro um rendimento líquido, já com auxílios, de R$ 6,2 mil. 

NESTE DIA  

O GOLPE DE 11 DE NOVEMBRO –  

1955 — Raízes do Golpe de 1964: golpe para evitar a posse do presidente Juscelino Kubitschek. O 

Cruzador Tamandaré tenta partir do Rio de Janeiro para Santos a fim de se integrar ao grupo de 

conspiradores. General Lott consegue neutralizar o ato de insubordinação. 

  

ARTIGO DO DIA 

 

Por GILBERTO LOPES* 

A reunião do G20 e os desafios da COP26 

https://aterraeredonda.com.br/mudanca-climatica-um-debate-

complicado/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mudanca-climatica-um-debate-

complicado&utm_term=2021-11-09  

Com a humanidade navegando nas águas turbulentas do aquecimento global, líderes mundiais de 

quase 200 países reúnem-se em Glasgow, Escócia, de 31 de outubro a 12 de novembro, convocados 

pela ONU para discutir como impedir que o barco afunde. 



Guerra fria e quente 

“Não há desafio maior para nosso país nem para nosso mundo do que a mudança climática”, disse, 

em seu programa de governo, o então candidato presidencial Joe Biden, lembra Jacob Helberg, 

assessor sênior do programa de geopolítica e tecnologia da Universidade de Stanford. Helberg é 

membro do programa de tecnologias estratégicas do CSIS [Centro de Estudos Estratégicos e 

Internacionais], um centro conservador de estudos estratégicos, com sede em Washington, onde 

publicou recentemente um livro – The Wires of war – sobre tecnologias e ameaças chinesas à 

segurança norte-americana. Compartilha também a direção de um grupo de trabalho na Brookings 

Institution sobre estratégia e política externa chinesa. 

Num artigo publicado na semana passada, intitulado “Um acordo verde na COP26 não pode ser uma 

luz verde para a China”, advertiu que a administração norte-americana enfrentaria pressões para 

fazer concessões diplomáticas à China em troca da cooperação do presidente Xi Jinping em matéria 

ambiental. Para Helberg, os Estados Unidos já enfrentam uma nova Guerra Fria, “que bem poderia se 

transformar em quente”. Ganhá-la deveria ser “sua prioridade máxima”. Se Biden ceder à China, em 

sua opinião, “exporá os Estados Unidos a um risco tão grande como a mudança climática: perder um 

conflito cada vez mais intenso com Pequim”. 

Não percebe isso apenas como uma nova Guerra Fria. “O perigo de guerra real também está 

aumentando”, diz ele. Cita os recentes testes de mísseis hipersônicos e uma longa década de 

desenvolvimento militar que deu à China a maior força naval e de mísseis balísticos do mundo. “A 

China está tentando alterar a correlação de forças na Ásia, militarizando o Mar do Sul da China, 

ameaçando a democrática Taiwan, exercendo uma coerção violenta na fronteira com a Índia e outras 

iniciativas”. 

Para Helberg, um acordo sobre questões ambientais à custa de um apaziguamento das relações com 

a China “poderia prejudicar a imagem dos Estados Unidos como superpotência e reforçar a imagem, 

tanto na Ásia como no resto do mundo, de que Washington não é sério em suas políticas de 

confrontar o poderio chinês”. “Os Estados Unidos não podem enviar essa mensagem agora. Como 

mostra o jogo de guerra do Pentágono, os Estados Unidos devem aumentar rapidamente suas 

capacidades militares no Pacífico Ocidental ou correm um grave risco de perder a guerra no Estreito 

de Taiwan, com consequências devastadoras para toda a região”. Em sua opinião, os Estados Unidos 

não poderiam liderar o tratamento de qualquer questão global, incluindo a climática, se não 

protegerem o sistema internacional, que tem liderado desde o fim da Segunda Guerra Mundial, da 

ameaça chinesa. 

Uma questão traiçoeira 

Trata-se de uma visão de mundo que, uma vez compartilhada pelos líderes políticos norte-

americanos, poderia nos levar a um beco sem saída (ou a um beco com apenas uma saída). Citando 

Matthew Pottinger, conselheiro de segurança nacional na administração Trump, Helberg acredita 

que os Estados Unidos tardaram em responder a este novo desafio. Considerá-lo torna o debate 

sobre mudança climática uma questão complicada, traiçoeira. 

O governo poderia fazer concessões à China para alcançar um novo acordo climático global. Está 

preocupado com uma carta, assinada por 40 organizações “progressistas”, na qual afirmam que 

“nada menos que o futuro do planeta depende do fim dessa nova Guerra Fria entre os Estados 

Unidos e a China”. Pedem a Biden e ao Congresso que evitem o predomínio da posição antagônica 

nas relações com a China, e priorizem o multilateralismo, a diplomacia e a cooperação para enfrentar 

a “ameaça existencial que representa o aquecimento global”. 

Não só isso. Lembram também que os Estados Unidos são muito mais ricos que a China, e são 

também “o maior emissor de carbono da história, responsável por assombroso um quarto de todas 

as emissões, desde o início da Revolução Industrial”. Em contrapartida, “as emissões históricas da 

China são metade das dos Estados Unidos, e as emissões per capita na China são menos de metade 



dos níveis nos Estados Unidos”[i]. Para Alexander Ward, analista da revista Politico, a carta reflete a 

confrontação entre duas correntes democráticas: uma “progressista”, que promove a cooperação 

com a China em questões como a mudança climática, e outra “moderada”, de partidários da 

cooperação, sem deixar de lado a confrontação. 

“Sorry Boris, mas sem a China a COP é um fracasso” 

Visão diferente é a de William Nordhaus, professor de economia em Yale e vencedor do Prêmio 

Nobel de Economia de 2018. Ele considera a COP26 “muito importante”, a maior cúpula já 

organizada pela Grã-Bretanha, um “ponto de inflexão para a humanidade”. 

A COP26 só poderá ser um sucesso se os super-poluidores estiverem presentes: “China, EUA, Índia, 

Rússia e Japão têm que pôr de lado suas diferenças para enfrentar o problema das emissões globais”, 

diz ele. Mas ele não vê isso com otimismo. “Suspeito que a COP26 será o local de uma confrontação 

global, com a Mãe Terra mantida como refém”. 

Nem o presidente chinês Xi Jinping, nem o russo Vladimir Putin, participaram da conferência. 

Tampouco o novo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. Nordhaus associa estas ausências à 

resistência dos países com muitos interesses em combustíveis fósseis, matérias-primas ou produção 

de carne aos eventuais acordos da cúpula. Esta não é necessariamente uma posição contrária aos 

controles de emissão de carbono, mas sim de confrontação com as democracias ocidentais, uma vez 

que tanto a China como a Rússia firmaram o objetivo de eliminar totalmente suas emissões de 

carbono entre 2050 e 2060. 

Nordhaus publicou um estudo sobre as razões do fracasso das políticas de redução de emissão de 

carbono. O fracasso deve-se, explica ele, ao baixo preço do carbono. De acordo com o Banco 

Mundial, o preço por tonelada de dióxido de carbono em 2019 era apenas de cerca de dois dólares, o 

que mostra porque os esforços para reduzir as emissões têm sido tão ineficazes. 

Para reduzir essas emissões e alcançar o objetivo de zero emissões, a economia mundial teria que 

substituir grande parte de sua infraestrutura energética. Os combustíveis fósseis representaram 84% 

do consumo mundial de energia em 2019. A redução das emissões a zero nas próximas quatro 

décadas exigiria entre 100 a 300 trilhões de dólares, diz Nordhaus. 

Colonialismo verde 

Há outros pontos de vista. Vijaya Ramachandran, diretor de Energia e Desenvolvimento do Instituto 

Breakthrough, um centro de investigação sobre energia, conservação, alimentação e agricultura em 

Oakland, Califórnia, considera que as políticas ambientais dos países ricos são “colonialismo verde”.  

Cita o caso da Noruega, um grande exportador de combustíveis fósseis, cujo governo ele acusa de 

tentar impedir que alguns dos países mais pobres do mundo produzam seu próprio gás natural. “Com 

outros sete países nórdicos e bálticos, a Noruega está pressionando o Banco Mundial a deixar de 

financiar a produção de gás natural na África e em outros lugares já em 2025”. 

A Noruega é “o país rico mais dependente dos combustíveis fósseis no mundo”. O petróleo e o gás 

representam 41% de suas exportações, 14% de seu Produto Interno Bruto (PIB) e entre 6% e 7% do 

emprego. Possui as maiores reservas de hidrocarbonetos da Europa e é o terceiro maior exportador 

de gás natural do mundo. O que propõem é que o banco financie a produção de energia limpa no 

mundo em desenvolvimento, como o hidrogênio verde, ou através da instalação de microrredes 

inteligentes de produção de energia. 

A ideia de que algumas das pessoas mais pobres do mundo possam utilizar hidrogênio verde – 

provavelmente a tecnologia mais complexa e cara disponível para a produção de energia – e 

construir, em poucos anos, microrredes inteligentes na escala necessária, “é absurda”. Chamemos as 

coisas pelos nomes, diz Ramachandran: a Noruega está propondo uma versão verde do colonialismo. 

O problema não é apenas a Noruega. “É o mundo rico dizendo ao Sul global para permanecer pobre 

e não se desenvolver, o que não pode ser feito sem um enorme aumento no uso de energia”. 

A hipocrisia, na opinião de Ramachandran, não é apenas característica da Noruega. O presidente Joe 



Biden, diz ele, acaba de pedir aos fornecedores de energia que aumentem a produção para satisfazer 

a demanda estadunidense. A chanceler alemã Angela Merkel também estabeleceu metas climáticas 

ambiciosas, mas deu aos empresários alemães tempo suficiente – quase 20 anos – para 

abandonarem o uso do carvão como fonte de energia. 

Mais de 400 milhões de pessoas vivem com menos de dois dólares por dia na África. Suas 

necessidades são demasiado grandes para serem satisfeitas apenas pelas tecnologias de produção de 

energia verde, que são demasiado caras para estes governos. 

A agricultura moderna, da qual o continente africano necessita para alimentar sua população e 

oferecer à juventude rural mais do que a agricultura de subsistência, é fortemente dependente do 

petróleo e do gás. O fertilizante sintético, necessário para melhorar as colheitas, também é mais bem 

produzido com gás natural, assim como seu setor de transportes, que depende do petróleo e do gás. 

Mais de um bilhão de pessoas na África Subsaariana são responsáveis por menos de 1% da emissão 

mundial de carbono. Mesmo que estes países triplicassem sua produção de energia apenas a partir 

do gás natural – o que é improvável, graças à disponibilidade de recursos renováveis como a energia 

hidroelétrica – as emissões globais aumentariam apenas cerca de 1%. Negar a esse bilhão de pessoas 

o acesso a mais eletricidade, disse Ramachandran, significaria que provavelmente permaneceriam na 

pobreza e muito mais vulneráveis aos efeitos do aquecimento global, pelo qual os países ricos são os 

principais responsáveis. 

“Vagas promessas” do G20 

Não é apenas a COP26 que enfrenta enormes desafios. Na semana passada, os líderes do G20, o 

grupo das 20 economias mais desenvolvidas, reuniram-se em Roma. O anúncio de que tinham 

aprovado um imposto de pelo menos 15% sobre os lucros das empresas multinacionais chamou a 

atenção dos meios de comunicação. O imposto médio cobrado dessas corporações caiu de cerca de 

40% em 1980 para 23% em 2020, de acordo com dados da Tax Foundation, um grupo conservador 

com sede em Washington que monitora as políticas fiscais. 

Em 2017, estimava-se que cerca de 40% dos lucros das empresas multinacionais – mais de 700 

bilhões de dólares – estavam depositados em paraísos fiscais. Aplicado a empresas com receitas 

anuais de mais de 850 milhões de dólares, estima-se que este novo imposto poderia fornecer cerca 

de 150 bilhões de dólares anualmente. 

Mas é uma medida que necessitará de aprovação legislativa em quase todos os países, e em países 

como os Estados Unidos isso poderia ser difícil. Outro problema complexo é a decisão sobre onde 

cobrar esse imposto. Mudar a base fiscal do local onde estas empresas produzem – geralmente em 

países empobrecidos – para o local onde estão sediadas – geralmente em países desenvolvidos – 

poderia penalizar nações como a Nigéria, Paquistão e muitas outras no mundo em desenvolvimento. 

Realizada na véspera da cúpula de Glasgow sobre o aquecimento global, os acordos adotados pelo 

G20 sobre esta questão também não foram recebidos com muito otimismo. Os participantes 

concordaram que são necessárias medidas substanciais para manter a temperatura 1,5 grau Celsius 

acima dos níveis anteriores à era industrial, tal como pactuado no Acordo de Paris de 2015. Mas o 

comunicado final do G20 forneceu apenas promessas vagas, sem calendário determinado. 

A reunião também fez referência à crise da dívida, que aparece na sequência das medidas adotadas 

para estimular as economias do Sul, em meio à pandemia de Covid-19. O G20 saudou os progressos 

da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida, que permitiram o adiamento de pelo menos 12,7 

bilhões de dólares do serviço da dívida total entre maio de 2020 e dezembro de 2021, beneficiando 

50 países. Mas essa dívida aumentou em 500 bilhões de dólares no mesmo período e o acordo dos 

governos do G20 não envolve credores privados, levando os analistas a ver uma nova crise 

aproximando-se. 

*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa 

Rica (UCR). Autor de Crisis política del mundo moderno (Uruk). 



Tradução: Fernando Lima das Neves. 

Nota [i] A carta poder ser lida em http://foe.org/wp-content/uploads/2021/07/Cooperation-Not-

Cold-War-To-Confront-the-Climate-Crisis-129.pdf 

NESTE DIA- Destaque COP 26 

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes 

COP 26 vai chegando ao seu término. Muito bla,bla,bláaa, pouca ação concreta. 

Boletim de atualização da revista eletrônica EcoDebate - Edição 3.775 de 10 / novembro / 2021 

Desejamos a todos(as) um bom dia e uma boa leitura 

China e Índia são dois grandes emissores globais de CO2 

Emissões antropogênicas e urbanização aumentam os extremos de calor 

Conservação, Baleias e Turismo no Extremo Sul da Bahia: uma conversa a partir da Educação 

Ambiental com quem entende sobre o tema 

Cadeia de abastecimento alimentar poderá se tornar um dos maiores emissores de gases de efeito 

estufa 

Há esperança nos discursos da COP26? 

COP26: Metas atualizadas ainda levam a aumento de 13% das emissões até 2030 

Calor extremo poderá afetar 1 bilhão de pessoas 

 

BOM DIA, DEMOCRACIA engajamentos: 

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

Combate à fome, desemprego e discriminações 

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 

AS 4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: Pandemia arrefece mas ainda mata duas centenas de infectados por 

dia.  

2.CRISEHidrica/Energia- Situação dos reservatórios melhora mas restrições continuarão 

3.CRISE SÓCIOECONÔMICA - Inflação, desemprego- o país de volta ao mapa da fome 

Prezados Senhores 

 

Quando a nossa sociedade adormecida pela escuridão das trevas reinante no Brasil vai acordar, e 

descobrir que não é um pesadelo o nosso estado de putrefação econômico? – 

www.ricardobergamini.com.br  

 

IPCA nos últimos doze meses, até outubro de 2021, foi de 10,67% ao ano (inflação da primeira classe, 

a turma dos 40 salários mínimos). 

 

IGPM nos últimos doze meses, até outubro de 2021, foi de 21,73% ao ano (inflação real do mercado, 

aumento dos aluguéis). 

 

IPP nos últimos doze meses, até setembro de 2021, foi de 30,59 % ao ano (inflação dos produtores). 

 

Taxa de juros SELIC, em outubro de 2021, foi de 6,25% ao ano. 

 



Taxa de juros de longo prazo (rolagem da dívida do governo), em setembro de 2021, foi de 7,79 % ao 

ano. 

 

Taxa de juros para devedores de segunda classe, em setembro de 2021, foi de 30,6% ao ano. 

 

Taxa de juros para devedores de primeira classe, em setembro de 2021, foi de 8,0% ao ano. 

 

 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Fonte IBGE 

 

Base: Outubro de 2021 

 

IPCA sobe 1,25% em outubro 

 

10/11/2021 

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro foi de 1,25%, 0,09 ponto 

percentual (p.p.) acima da taxa de setembro (1,16%). Foi a maior variação para um mês de outubro 

desde 2002 (1,31%). No ano, o IPCA acumula alta de 8,24% e, nos últimos 12 meses, de 10,67%, 

acima dos 10,25% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2020, a 

variação mensal foi de 0,86%. 

 

Período Taxa 

Outubro de 2021 1,25% 

Setembro de 2021 1,16% 

Outubro de 2020 0,86% 

Acumulado no ano 8,24% 

Acumulado nos últimos 12 meses 10,67% 

 

Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em outubro. O maior impacto 

(0,55 p.p.) e a maior variação (2,62%) vieram dos Transportes, que aceleraram em relação a 

setembro (1,82%). A segunda maior contribuição (0,24 p.p.) veio de Alimentação e bebidas (1,17%), 

enquanto a segunda maior variação veio do grupo Vestuário (1,80%). Destacam-se ainda os 

resultados de Habitação, com alta de 1,04% e 0,17 p.p. de impacto, e Artigos de residência, que 

variou 1,27%, contribuindo com 0,05 p.p. no índice do mês. Os demais grupos ficaram entre o 0,06% 

de Educação e o 0,75% de Despesas pessoais. 

 

Grupo Variação (%) Impacto (p.p.) 

Setembro Outubro Setembro Outubro 

Índice Geral 1,16 1,25 1,16 1,25 

Alimentação e Bebidas 1,02 1,17 0,21 0,24 

Habitação 2,56 1,04 0,41 0,17 

Artigos de Residência 0,90 1,27 0,04 0,05 

Vestuário 0,31 1,80 0,01 0,08 

Transportes 1,82 2,62 0,38 0,55 

Saúde e Cuidados Pessoais 0,39 0,39 0,05 0,05 

Despesas Pessoais 0,56 0,75 0,06 0,08 

Educação -0,01 0,06 0,00 0,00 



Comunicação 0,07 0,54 0,00 0,03 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS -  

4.1.Eleições 2022 

Leia PESQUISA GENIAL/QUEST : GENIAL+QUAEST+NOV (1).pdf 

Nova pesquisa GENIAL QUEST reafirma vantagem folgada de Lula, com 48% no primeiro turno e mais 

da metade dos votos no segundo turno contra qualquer opositor. Bolsonaro derrete mesmo se 

mantendo em segundo lugar. No segundo time Moro e Ciro pontuam abaixo de um dígito. E tucanos 

Doria ou Eduardo Leite desaparecem  

 

Com alta rejeição entre mulheres e população do Nordeste, reprovação de Bolsonaro chega a 56% 

Presidente tem reprovação de 56% e aprovação de apenas 19%, segundo pesquisa Genial/Quaest 

Publicado BRASIL DE FATO-https://www.brasildefato.com.br/2021/11/10/com-alta-rejeicao-entre-

mulheres-e-populacao-do-nordeste-reprovacao-de-bolsonaro-chega-a-56 

 

PORTO ALEGRE 

ENCERRAMENTO 

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

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

  

 

 

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

 

Dia 10 de novembro, mês de atenção ao câncer de 

próstata, a maior causa de câncer no Brasil. Procure um 

médico.  

* 

O ALTO PREÇO DO CALOTE DOS PRECATÓRIOS 

Ontem à noite a Câmara do Deputados aprovou, com o 

voto do dep. Daniel Silveira, que saiu da cadeia para o 

Plenário da Câmara,  a PEC 23 denominada dos 

Precatórios e que se destina a liberar recursos de 

decisões judiciais, furando o sagrado Teto de Gastos da 

PEC 95 da era Temer, para financiar o transitório Auxílio 



Brasil, como peça eleitoral estratégica para a reeleição de 

Bolsonaro, débitos previdenciários e fazer a festa, com 

R$10 bilhões,  para Emendas Parlamentares dos amigos do 

Presidente. Repercussão extremamente negativa na Mídia 

mas o dito Mercado Financeiro já está conformado: Melhor 

os anéis do que os dedos. Acham-se protegidos. O assunto 

, agora, vai para o Senado, onde o clima para uma vitória 

fácil do Governo, mercê da CPI/Covid, não se repetirá. O 

imbróglio terá desdobramentos com a inevitável 

judicialização do processo podendo abrir nova crise 

institucional entre Legislativa e Judiciário 

  

Merval Pereira - O tratoraço de Lira 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-pereira-o... 

Míriam Leitão - Nem a luz do sol desinfeta emendas 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao-nem-luz... 

Rodrigo Maia* - Por que defendo a decisão da ministra Rosa Weber 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../rodrigo-maia-por-que... 

Luiz Carlos Azedo - Lira pressiona Fux para liberar emendas secretas 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

Cristina Serra - Aos amigos do rei, as emendas 

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

Andrea Jubé - Descalabro institucional 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../andrea-jube... 

Luiz Schymura* - Os riscos da PEC dos Precatórios 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-schymura-os... 

Felipe Salto* - Orçamento não pode ter dono 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../felipe-salto... 

Ana Carla Abrão – (Des) arranjo institucional 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ana-carla-abrao-des... 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fana-carla-abrao-des-arranjo.html%3Ffbclid%3DIwAR1oghTEFbnuXxzgcRfmh8wH1xm-6LgJsb5bujPAs4b1sMrHV0EWq4VxEmM&h=AT3IdXKlwS37vh2lahoSHCoVq24KdqyHGhkvS2XRTDCLdIM2RujsfJnxFa7bMdT5Sez6a_43xr6Sir2PuvUfg6fMrebm5-k4fNOa8Y75gsGTZGCXwHX6qIePK0N0Sty7Xkip&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2CnMHBJlnjV3YEzf4N4ttUDZR4v4Sxh7i6lsYtALODsZblzg2WZFFcqK5mTjh37L-fy1YBCA8OLk7b-iwIIHq-0md5A8CVXSa5x-CSB5Zy6WsyZiudFw1s5KJvpgOq7kpiwKcpBcxkIW4eGMs


Como fazemos diariamente,  

estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA,  

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO 

FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e JORNAL 

COLETIVO 

  

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

SINDICAL e CRESOL 

  Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, 

na defesa da informação transparente/ 

  

  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui 

comentados e respectivos links em meu FB e conto 

neste programa com a colaboração do radialista 

BABITON LEÃO.  

  Nossa PLAY LIST musical, que acompanha a programação diariamente das 10h às 

24 h  foi organizada por   GUILHERME  XAVIER SOBRINHO. Da meia noite às seis 

horas levamos ao ar a ESTAÇÃO ZUZA HOMEM DE MELLO, grande crítico musical e 

introdutor do Jazz no Brasil, recentemente falecido, com muito Jazz, Blues e 

músicas internacionais. BLUEs. E  de 6.00 às 8.00 da manhã é hora do chimarrão 

com este que vos fala,  em  homenagem às nossas raízes sertanejas e campeiras, 

numa play list que inclui as califórnias da canção no RS, organizada pelo músico 

Celso Jardim, de Torres.  

 

FIQUE CONOSCO. ACESSE: 

Podcast - 

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

whatsapp 
  

 

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

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


STF forma maioria para suspender orçamento secreto 

ESP 

STF veta repasse de verbas por meio do orçamento secreto 

FOLHA 

PEC do Calote é aprovada na Câmara 

MATINAL POA 

PODCASTS 

O Assunto G1 dia 10 novembro: Enem – retrocessos 

em série 
Já são quase 3 anos (com uma pandemia no meio) de ideias fora de lugar no Inep, responsável pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio. Todas no sentido de enfraquecer uma ferramenta essencial de avaliação do 

aprendizado, que desde 2008 funciona também como maior vestibular do país. Agora, a menos de 2 semanas do 

Enem de 2021, mais de três dezenas de servidores do instituto entregaram seus cargos, muitos de coordenação 

do exame. Você pode ouvir O Assunto no g1, no GloboPlay, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple 

Podcasts, no Deezer, na Amazon Music, no Hello You ou na sua plataforma de áudio preferida. Assine ou siga O 

Assunto, para ser avisado sempre que tiver novo episódio. 

Já são quase 3 anos (com uma pandemia no meio) de ideias fora de lugar no Inep, responsável pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio. Todas no sentido de enfraquecer uma ferramenta essencial de avaliação do 

aprendizado, que desde 2008 funciona também como maior vestibular do país. Agora, a menos de 2 semanas do 

Enem de 2021, mais de três dezenas de servidores do instituto entregaram seus cargos, muitos de coordenação 

do exame. Denunciam um quadro que inclui de assédio moral a fragilidade técnica do comando. “E eles têm 

provas”, afirma com conhecimento de causa a pedagoga Maria Inês Fini, uma das idealizadoras do Enem, que 

esteve à frente do Inep entre 2016 e 2018. Para ela, o desmonte do órgão, que no governo Bolsonaro já teve 

quatro presidentes, não é acidental, e sim um “processo programado de exclusão” – a prova deste ano tem o 

menor número de inscritos desde 2005. Na entrevista a Renata Lo Prete, ela resgata a história do exame e sua 

importância para a democratização do acesso ao ensino superior. Participa também do episódio a jornalista da 

Globo Ana Carolina Moreno, para lembrar que o desmantelamento em curso tem consequências mais amplas do 

que se imagina: hoje o Inep não divulgou os dados relativos à prova passada, instrumento estratégico para 

conhecer o perfil dos alunos e definir políticas públicas. 
O que você precisa saber: 

ENTENDA a crise no Inep 

Servidores sdenunciam ‘clima de insegurança’ 

Cronograma do Enem 2021 não será afetado, diz MEC 

Inep ainda não divulgou dados sobre edição 2020 

VÍDEO: A duas semanas do Enem, 35 servidores do instituto responsável pelas provas pedem exoneração 

O podcast O Assunto é produzido por: Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Thiago 

Kaczuroski e Giovanni Reginato. Neste episódio colaboraram também: Gabriel de Campos e Ana Flávia Paula. 

Apresentação: Renata Lo Prete. 
Comunicação/Globo- https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/10/o-assunto-576-enem-

retrocessos-em-serie.ghtml   

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 10 DE NOVEMBRO  
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/como-emendas-parlamentares-impactam-a-relacao-entre-presidente-e-congresso-

ouca-podcast.shtml   

Como emendas parlamentares impactam a relação entre presidente 

e Congresso 

 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/10/o-assunto-576-enem-retrocessos-em-serie.ghtml
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/10/o-assunto-576-enem-retrocessos-em-serie.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/como-emendas-parlamentares-impactam-a-relacao-entre-presidente-e-congresso-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/como-emendas-parlamentares-impactam-a-relacao-entre-presidente-e-congresso-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/como-emendas-parlamentares-impactam-a-relacao-entre-presidente-e-congresso-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/como-emendas-parlamentares-impactam-a-relacao-entre-presidente-e-congresso-ouca-podcast.shtml


TV 24 

https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128  

CHARGE FALADA #41 Allan Sieber: o discípulo do Jaguar 
CHARGE FALADA #41 Allan Sieber: o discípulo do Jaguar 

Giro das 11 - O lavajatismo tem força eleitoral? + Sextou com Sara e o pretoguês (05.11.21) 
Giro das 11 - O lavajatismo tem força eleitoral? + Sextou com Sara e o 

pretoguês (05.11.21) 

 

OPINIÕES 

Gilvan Cavalcanti FB t13t0n69f74c 0h6i8d  · DIA 09 NOVEMBRO 

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

(O que alguns formadores de opinião pública pensam) 

DESTAQUES 09/11/2021 

Merval Pereira - O tratoraço de Lira 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-pereira-o... 

Míriam Leitão - Nem a luz do sol desinfeta emendas 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao-nem-luz... 

Carlos Andreazza - Esculachos 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../carlos-andreazza... 

Rodrigo Maia* - Por que defendo a decisão da ministra Rosa Weber 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../rodrigo-maia-por-que... 

Luiz Carlos Azedo - Lira pressiona Fux para liberar emendas secretas 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

Cristina Serra - Aos amigos do rei, as emendas 

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

Alvaro Costa e Silva - O camelô da democracia 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../alvaro-costa-e-silva... 

Joel Pinheiro da Fonseca - Seu desejo é sua maldição 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../joel-pinheiro-da... 

Andrea Jubé - Descalabro institucional 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../andrea-jube... 

Luiz Schymura* - Os riscos da PEC dos Precatórios 

https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128
https://podcasts.apple.com/br/podcast/charge-falada-41-allan-sieber-o-disc%C3%ADpulo-do-jaguar/id1420237128?i=1000541136467
https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-o-lavajatismo-tem-for%C3%A7a-eleitoral-sextou/id1420237128?i=1000540901826
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18?__cft__%5b0%5d=AZUIPwm_Qd2R3XOywh17XKBJK0SyYVtuuQfb8iexAQgcV7BD494hpwzh7O1nG6xrmuHHYuZo0YyaWSMI2n0T2WJ8HDMW2S6F5QKgGZY_NF-iMu4TC6S0pzPuzmm0rOjozB8&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18/posts/4483525885028574?__cft__%5b0%5d=AZUIPwm_Qd2R3XOywh17XKBJK0SyYVtuuQfb8iexAQgcV7BD494hpwzh7O1nG6xrmuHHYuZo0YyaWSMI2n0T2WJ8HDMW2S6F5QKgGZY_NF-iMu4TC6S0pzPuzmm0rOjozB8&__tn__=%2CO%2CP-R
http://gilvanmelo.blogspot.com.br/?fbclid=IwAR2XJJFZuf_02Vu_QJn--ODcB5LsGwWtbJlj3ey43pr4YrlYV72J3geDX04
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fmerval-pereira-o-tratoraco-de-lira.html%3Ffbclid%3DIwAR21Wmf49mhRor2C2HnqI_HBzQRdc46KWdA2SwNM6ds8emLNVCoONhrTl0w&h=AT1QIiIq3tVHu_VWCxLTPdfMoVabYfWGWzW-VIfUkPnYbUeDlueDWGe5w7Z13N6107Xrc4SHJoisqueOvnMqvmRb7V9P1aXkk4qw4yEdEnWUVWiH4sPF2hLUm878NbV_vy9U&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2CnMHBJlnjV3YEzf4N4ttUDZR4v4Sxh7i6lsYtALODsZblzg2WZFFcqK5mTjh37L-fy1YBCA8OLk7b-iwIIHq-0md5A8CVXSa5x-CSB5Zy6WsyZiudFw1s5KJvpgOq7kpiwKcpBcxkIW4eGMs
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/miriam-leitao-nem-luz-do-sol-desinfeta.html?fbclid=IwAR24lHiKosmq81rYT3H5LklMSi0Uzh8ZAt7jT58GhIQzzalxqhUBS833VMs
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/carlos-andreazza-esculachos.html?fbclid=IwAR1KXbT5yvFPD1Kb2z3lC4yc9hrZKsfhnrFVfi9qFyiko9OWZdEmRgORoQE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Frodrigo-maia-por-que-defendo-decisao-da.html%3Ffbclid%3DIwAR09J1p595uZRcApaTo3xF_HaCVE08jNYTYF68i0sXjMqOfX9BoZbML7FUk&h=AT05LQADuFfQ21MIb7kAbI4JG-KK17hweC4dCC7FJmEUgUFD3CGoAu67W_q54YbKXwYe9DanxQHbcC1eiIGxgFZkeW9pDaR1FkqMV1wZdeHnyZBUuXRsU8keait-tnTx-koY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2CnMHBJlnjV3YEzf4N4ttUDZR4v4Sxh7i6lsYtALODsZblzg2WZFFcqK5mTjh37L-fy1YBCA8OLk7b-iwIIHq-0md5A8CVXSa5x-CSB5Zy6WsyZiudFw1s5KJvpgOq7kpiwKcpBcxkIW4eGMs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fluiz-carlos-azedo-lira-pressiona-fux.html%3Ffbclid%3DIwAR20z5y2pPK7rlpYEPFpsKJMIJera1Z6w3ss8TKzwShcZm4c5g5FGvBUfmU&h=AT3CW4yYeorYR-CKbwLT_pkuZR3dVbwzAZsMUHSh1SsLmoKmMOZisHul-JxGhaGqRZ2qNUh1IneF4ZGFme4JlFlym1v_mKuhlshJB3K_2VdUKRKCXJU-MOxVWSEpgJ-fPuOz&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2CnMHBJlnjV3YEzf4N4ttUDZR4v4Sxh7i6lsYtALODsZblzg2WZFFcqK5mTjh37L-fy1YBCA8OLk7b-iwIIHq-0md5A8CVXSa5x-CSB5Zy6WsyZiudFw1s5KJvpgOq7kpiwKcpBcxkIW4eGMs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fcristina-serra-aos-amigos-do-rei-as.html%3Ffbclid%3DIwAR2ezN_a5tvgmBl73MuJMPezXPlzooyPU8AYhp7Eo9TuXcXj70SYZK_NW5s&h=AT08TcslyI5wCePsm6XErvziaaO8Ipf5tQuk_piW3dPfBJgr0UmTwMhu400HyKz0HbGZ2eI5Ve3MpmAQdu2n7ZrFhp36_mOEOqca46q8KGB9Udj_GayvtUqvGtXyhOOE5WwZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2CnMHBJlnjV3YEzf4N4ttUDZR4v4Sxh7i6lsYtALODsZblzg2WZFFcqK5mTjh37L-fy1YBCA8OLk7b-iwIIHq-0md5A8CVXSa5x-CSB5Zy6WsyZiudFw1s5KJvpgOq7kpiwKcpBcxkIW4eGMs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Falvaro-costa-e-silva-o-camelo-da.html%3Ffbclid%3DIwAR2EiVaCGiRYVnODbOetNGY4sSKGbO1bWaegI_ljI73KVriIbONebLtEx9s&h=AT1fdBH3WuKsWrnX3j75ZQqoEH70TB6ZGgRvcJKV6sFBCM8ALV4FiJgH7PfRTN0-tU1mfzc-xVBpq5bEnJACd7LfZObYC_lkKWZXjwcnQMpAvAbl7wr2NbNLmma6-kOnO0so&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2CnMHBJlnjV3YEzf4N4ttUDZR4v4Sxh7i6lsYtALODsZblzg2WZFFcqK5mTjh37L-fy1YBCA8OLk7b-iwIIHq-0md5A8CVXSa5x-CSB5Zy6WsyZiudFw1s5KJvpgOq7kpiwKcpBcxkIW4eGMs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fjoel-pinheiro-da-fonseca-seu-desejo-e.html%3Ffbclid%3DIwAR3925CeLU7XHJVIBDYuQTG7fKXkNu3YthzJwJ-u-oJ67spIJRccBsG7nQA&h=AT3prWPsgwMdjoNFAFuCacUIsvr46fAskGy_AZ2ZLF3EkOmnmVY9nkVVSuXECO2Pu1Z8pk15gkzfjfx-IDALO_CmC7MkrOliCe9xKoqw9P2Vb94Q5IAjOJcINvn6OvScroia&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2CnMHBJlnjV3YEzf4N4ttUDZR4v4Sxh7i6lsYtALODsZblzg2WZFFcqK5mTjh37L-fy1YBCA8OLk7b-iwIIHq-0md5A8CVXSa5x-CSB5Zy6WsyZiudFw1s5KJvpgOq7kpiwKcpBcxkIW4eGMs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fandrea-jube-descalabro-institucional.html%3Ffbclid%3DIwAR0xWA8iJ5_B18ZXVfbY6hh7pNoiEnJHL05btHX_Ne6LuDFSbXq_-T9-1PQ&h=AT3UUofcBXEmj24_duS7A24RgpTPn_Ipm2JDEcK_ojmWKHyoPrfgnKZHRUYnMIvsBSeq0A7dNSz8uoaoF_gl1KimM-o_S3OVSO67gfN8oedhci4CmhQkHy9q6SpD9FG71pQW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2CnMHBJlnjV3YEzf4N4ttUDZR4v4Sxh7i6lsYtALODsZblzg2WZFFcqK5mTjh37L-fy1YBCA8OLk7b-iwIIHq-0md5A8CVXSa5x-CSB5Zy6WsyZiudFw1s5KJvpgOq7kpiwKcpBcxkIW4eGMs


https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-schymura-os... 

Luiz Gonzaga Belluzzo* - O mito do pote de dinheiro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-gonzaga-belluzzo... 

Eliane Cantanhêde - Às dúzias 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../eliane-cantanhede-as... 

Felipe Salto* - Orçamento não pode ter dono 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../felipe-salto... 

Ana Carla Abrão – (Des) arranjo institucional 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ana-carla-abrao-des... 

Vagner Gomes de Souza* - Os Anos da Pandemia e outros Contos sobre o Homem Cordial 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vagner-gomes-de-souza... 

Aylê-Salassié F. Quintão* - Moro e Dallagnol alternativas para a tal de 3a via 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ayle-salassie-f... 

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

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

BOLETIM AEPET 

 Extinção da Petrobrás é projeto colonial :  Felipe Coutinho e Pedro Pinho - 

Jornal “O Globo”, domingo, 07/11/2021, página 23: “Petrobrás ainda faz os 

preços” 
https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7048-extincao-da-petrobras-e-projeto-colonial  

Presidente da Petrobrás é convocado ao Senado para explicar preço exorbitante 

dos combustíveis:  Além de Silva e Luna, Ministro de Minas  
https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7049-presidente-da-petrobras-e-convocado-ao-

senado-para-explicar-preco-exorbitante-dos-combustiveis  

Nacionalização: necessidade e possibilidades: Maria Rita Loureiro - face-mulher -

Comentário sobre o livro recém-lançado de Gilberto Bercovici e José Augusto 

Fontoura Costa 
https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7046-nacionalizacao-necessidade-e-

possibilidades  
                                As opiniões expressas são de responsabilidade de seus autores 

e não refletem necessariamente as posições da AEPETParte inferior do formulário 

  

 

NOTÍCIAS DO DIA  

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fluiz-schymura-os-riscos-da-pec-dos.html%3Ffbclid%3DIwAR0xWA8iJ5_B18ZXVfbY6hh7pNoiEnJHL05btHX_Ne6LuDFSbXq_-T9-1PQ&h=AT0aw8Oxow4ntjm6JjDJ-xFBCt7WXL_XEyDdF3L5DzIw0qO9_fU9-xDldLgyQ6Fo3xvMttiww_aQ5NLIUXuabVI8ulojSvWwzsA2beSbDQeCaHuHQKjXyx-k4gZtxzVj6J2L&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2CnMHBJlnjV3YEzf4N4ttUDZR4v4Sxh7i6lsYtALODsZblzg2WZFFcqK5mTjh37L-fy1YBCA8OLk7b-iwIIHq-0md5A8CVXSa5x-CSB5Zy6WsyZiudFw1s5KJvpgOq7kpiwKcpBcxkIW4eGMs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fluiz-gonzaga-belluzzo-o-mito-do-pote-de.html%3Ffbclid%3DIwAR3925CeLU7XHJVIBDYuQTG7fKXkNu3YthzJwJ-u-oJ67spIJRccBsG7nQA&h=AT320el0GJfWUgwn8kQ6s1xDI4cZ-SEZszCjpj7mA7VCsBLBRMG0K-GN9bc468b5j7SapJ78BYUd7wvltPUG2-_ieGMFC0-MD2xRVkQd6SR7NKDOVkOI9zK3aV4qkMOrSt7j&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2CnMHBJlnjV3YEzf4N4ttUDZR4v4Sxh7i6lsYtALODsZblzg2WZFFcqK5mTjh37L-fy1YBCA8OLk7b-iwIIHq-0md5A8CVXSa5x-CSB5Zy6WsyZiudFw1s5KJvpgOq7kpiwKcpBcxkIW4eGMs
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RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA  

Lopes Obrador , Pres. de Mexico, clama, no Conselho de Segurança da Onu 

por um Plano de Erradicação da Pobreza de 700 milhões de pessoas no 

mundo e de erradicação da corrupção. Criticou também pleno da OMS para 

distribuição da vacina COVAXIN, ainda muito restrita em países da Africa 

e Asia. Quer um Fundo de US $1 bi mediante contribuição voluntária de 4% 

das mil pessoas e empresas mais ricas do mundo, além de aportes dos 

países do G20.  

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS do Chile aprova impeachment do Presidente 

Piñera. Ele continuará no cargo até decisão no Senado, onde S.Piñera tem 

maioria.  Deputado do Chile fala por 15 horas para que companheiro de 

bancada pudesse votar. A decisão ocorre poucas semanas antes das 

eleições que deverão renovar a Presidência do país, nas quais o 

candidato de extrema direita surpreende ponteando as pesquisas 

eleitorais. 

A longa argumentação tinha uma razão mais prática que retórica: esperar a chegada do 

colega Giorgio Jackson, que cumpria uma quarentena preventiva após ter contato direto 

com o candidato à presidência, Gabriel Boric, infectado pelo coronavírus. Leia a matéria 

aqui. 
  

'Brasileiro foi enrolado' | Eduardo Ribeiro, presidente do Novo 

O presidente do Novo criticou a pauta econômica do governo Bolsonaro. "A tese 

econômica já está vencida. Ela não foi implementada. O brasileiro foi enrolado ao 

longo desses três anos". 

 

PEC dos PRECATÓRIOS aprovada na CÂMARA nos PRECATÓRIOS. Tudo furado, 

inclusive a dignidade parlamentar, sob o crivo do Supremo por causa do 

Orçamento Secreto. Arthur Lira diz que Governo deu demonstração de força com 

vantagem maior do que no primeiro turno. 50 bilhões para o Bolsa Família, 10 

bilhões para emendas parlamentares e 24 bilhões para a previdência. Agora, é ver 

se sai a CPI do Bolsolão, também conhecido como Mensalão por Dentro. A PEC 23 

vai agora para o Senado onde a correlação de forças é menos favorável ao 

Governo, ainda mais quando o seu Presidente Sen. Pacheco também é candidato à 

Presidência.   

O Globo 

PEC dos Precatórios: Câmara aprova texto em 2º turno. Governo quer usar 

vitória para viabilizar auxílio de R$ 400 

https://br.noticias.yahoo.com/deputado-do-chile-fala-por-15-horas-seguidas-para-que-companheiro-de-bancada-possa-votar-entenda-122841929.html
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STF forma maioria para manter liminar contra 'Orçamento Secreto' 

O Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar, em julgamento virtual, a decisão 

liminar de Rosa Weber de suspender a execução orçamentária das emendas de relator, 

instrumento de distribuição de recursos que tem sido chamado de "orçamento secreto" diante da 

dificuldade de rastrear os beneficiários dos repasses. Leia a matéria aqui. 
Preços de alimentos da cesta básica devem cair nos próximos meses 
Nos próximos meses, os consumidores podem ter uma grande queda de preços nos supermercados 

em itens essenciais presentes na cesta básica. Segundo o economista da FGV, a previsão é de uma 

deflação nos alimentos como carne bovina, leite e frango, o que pode refletir no preço final ao 

público. Leia a matéria aqui. 

Folhapress - Líderes do Congresso já discutem projeto para dar 

transparência a emendas de relator 

  

  
Anúncio•Mercado Livre 

AnúncioComeçou a Black Friday do Mercado Livre 

 

 

Vereadora de Campinas sofre ataque racista de grupo bolsonarista 

antivacina 

A vereadora Paolla Miguel (PT) discursava sobre um projeto, quando foi alvo de um ataque racista. 

Ela falava sobre o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra e um Fundo 

Municipal de Valorização da Comunidade Negra, quando teria sido chamada de “preta lixo”. Leia a 

matéria aqui. 

STJ aceita recurso de Bolsonaro e anula provas da 

investigação das 'rachadinhas' 
Por quatro votos a um, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitou pedido feito pela 

defesa do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, para anular 

todas as decisões tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, no caso 

das "rachadinhas". Na prática, isso significa derrubar a investigação desde o início. Leia a matéria 

aqui 
Extra 

Ministério Público do Trabalho ajuíza ação contra 99, Uber e Rappi para 

pedir reconhecimento de vínculo empregatício com motoristas 

 

 

Internacionais 

OEA se reúne e que anulação das eleições na Nicarágua, nas quais Daniel 

Ortega obteve 75% dos votos para reeleição 

AFP 
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Irã exige garantias de que EUA não deixará acordo nuclear 

 

 

AFP 

Mercado de criptomoedas supera US$ 3 trilhões 

Reuters 

EUA gastarão mais US$1 bi na compra de comprimidos contra Covid-19 da 

MSD 

 

 

COP 26 

AFP 

Amazônia, um paraíso quase perdido 
 

 

Ministro doM.A. não responde sobre COMBOIO AMAZONIA 

https://br.noticias.yahoo.com/cop26-ministro-meio-ambiente-se-213530196.html  
O Brasil anunciou compromissos para zerar desmatamento ilegal e reduzir emissões durante as 

negociações da COP26, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que ocorre em 

Glasgow, na Escócia. 
Mas, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (9/11), o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, se 

recusou a responder se o governo vai ou não retirar apoio a projetos de lei em tramitação no Congresso 

Nacional vistos como "combo de desmatamento e poluição". 
Leite chegou na segunda a Glasgow para participar da última semana de reuniões da COP26. Ele foi 

perguntado pela BBC News Brasil se, como sinalização de que irá cumprir as metas prometidas, o 

governo vai retirar apoio aos projeto de lei 510/21, que regulariza invasões ilegais de terras ocorridas 

até 2011; ao PL 191/20, que autoriza mineração em terras indígenas; e ao PL 490/2007, do chamado 

"Marco Temporal", que só permite demarcação de terras ocupadas por povos indígenas até 1988. 
Esses três projetos são vistos por ambientalistas e indígenas como um combo que faria explodir 

desmatamentos e emissões. 
A retirada de apoio às propostas, duas das quais são de autoria do governo Bolsonaro, seria uma 

sinalização de que há intenção em cumprir as metas prometidas na COP26. 
Mas, em vez de responder à pergunta, Joaquim Leite passou a defender políticas de remuneração e 

incentivos financeiros para a chamada "economia verde"- atividades econômicas que reduzem risco e 

impacto ambiental. 
"O governo mantém apoio a esses três projetos de lei?", perguntou a BBC News Brasil. "O governo 

mantém apoio a atividades que conservem florestas. Qual o desafio? Que projetos verdes sejam 

acelerados dentro da política do governo federal", disse Leite. 
Em seguida, ainda sem responder à pergunta, o ministro passou a defender que mineração pode ser 

"verde", embora constitua uma das atividades que mais geram poluição e degradação ambiental. Os 

maiores acidentes com barragens, por exemplo, como o de Brumadinho (MG) e Mariana (MG), 

ocorreram em mineração exercida legalmente por grandes empresas nacionais e internacionais. 
 

Nacionais 

PORTO ALEGRE 
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ARTIGO DO DIA 10 novembro, aquando, em 1937, abria-se o Estado Novo. 

'Capitães da Areia': o dia em que o Estado Novo 

queimou um dos maiores clássicos da literatura 

brasileira 

Pablo Uchoa - @pablouchoaDa BBC Brasil em Londres 

• 26 novembro 2017  Há 80 anos (1937/2017), em novembro de 1937, uma fogueira insólita ardia 

na Cidade Baixa de Salvador, a poucos passos do Elevador Lacerda e do atual Mercado 

Modelo. 

A fumaça subia da praça pública em frente à então Escola de Aprendizes de Marinheiro, hoje o 

comando do 2º Distrito Naval da Marinha brasileira. Militares e membros da comissão de buscas e 

apreensões de livros, grupo nomeado pela Comissão Executora do Estado de Guerra do governo, 

assistiam ao "espetáculo". 
O fogo era um símbolo dramático do combate à "propaganda do credo vermelho", como definiram as 

autoridades do recém-instalado Estado Novo de Getúlio Vargas. Na ocasião, foram queimadas mais 

de 1,8 mil obras de literatura consideradas simpatizantes do comunismo  
Mais de 90% dos exemplares incinerados, recolhidos nas livra -rias de Salvador, eram de autoria de 

um jovem escritor baiano já proeminente com obras de cunho marcadamente social: Jorge Amado. 
Metade do lote, 808 no total, era de sua obra lançada meses antes, Capitães da Areia. 
País em chamas 
O Brasil dos anos 1930 fervilhava em tensões políticas, e o comunismo era um dos seus ingredientes. 
Após a chamada Intentona Comunista, tentativa de levante liderada pelo capitão do Exército Luís 

Carlos Prestes em 1935, o governo passou a perseguir não apenas membros do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), como intelectuais associados (corretamente ou não) à ideologia de Moscou. 
Um dos casos mais notórios foi o do escritor Graciliano Ramos. Em Memórias do Cárcere, ele narra 

sua história como preso político de 1936 a 1937. 
Em 1937, a poucos meses das eleições presidenciais, passou a circular nos principais veículos de 

comunicação do país um plano falso para instaurar o comunismo no Brasil, elaborado pelo general 

Olympio Mourão Filho - o mesmo que lideraria mais tarde o golpe de 1964. 
Image caption 
Batizada de Plano Cohen (um toque de antissemitismo que os historiadores não deixariam passar), a 

trama forjada sustentava a versão de que havia ordens da Terceira Internacional Comunista para 

assassinar diversos políticos e tomar o poder no país. 
No poder desde 1930, Getúlio Vargas usou a estupefação criada pelo Plano Cohen para fechar o 

Congresso, cancelar as eleições e implantar o golpe de Estado no dia 10 de novembro de 1937. 

Começava assim a ditadura do Estado Novo. 
  
Os rituais da supersecreta maçonaria feminina 

  
Sob o novo regime, não surpreende que Capitães da Areia, uma crítica mordaz à desigualdade, que 

transformava meninos de rua em heróis, em vez de tratá-los como delinquentes e malandros, tenha 

engrossado desde o início a longa lista de obras censuradas. Além disso, o livro foi escrito por um autor 

filiado ao PCB - e que seria preso duas vezes por conta disso. 
"No Estado Novo, qualquer coisa considerada ofensiva à moral e aos bons costumes virava alvo do 

regime", disse à BBC Brasil o escritor Lira Neto, autor da trilogia Getúlio. 
"Os principais intelectuais do Brasil naquele momento ou foram presos ou cooptados." 
Lira Neto lembra que até Reinações de Narizinho, livro infantil de Monteiro Lobato, seria alvo da censura 

do Estado Novo. 
O próprio Lobato seria preso em 1941 - ironicamente, depois de recusar o convite de Vargas para dirigir 

o Departamento de Propaganda, órgão que tinha a dupla missão de promover o culto à personalidade 

do mandatário e exercer censura prévia a ideias contrárias. 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-41967204


De volta ao ano de 1937, na mesma fogueira em que ardiam centenas de livros de Jorge Amado, 

engrossavam as chamas algumas cópias de Menino de Engenho, de José Lins do Rego, uma 

exposição da desigualdade nas relações sociais no campo brasileiro. 
Longevidade 
Mas, apesar da intenção do governo de enterrar a obra, Capitães da Areia se tornou, 80 anos após o 

lançamento, um clássico da literatura nacional, uma denúncia longeva de um fracasso social que 

continua atingindo as cidades brasileiras. 
"Era uma carta de denúncia de uma situação social gritante, de extrema pobreza, sobretudo em relação 

aos jovens e às crianças", disse à BBC a cineasta e neta do escritor, Cecília Amado. 
• Livros de Amado abriram 'novo mundo' para leitores no Leste comunista 

"Não é à toa que os livros foram queimados, porque (para o governo) era uma vergonha mostrar aquilo." 
Nascido em Itabuna, no sul da Bahia, Jorge Amado viveu e frequentou a região do Pelourinho, do porto 

e da Cidade Baixa de Salvador quando se mudou para a capital baiana. 
"Eram regiões muito populares e, portanto, ele conviveu muito com os capitães da areia da época", 

contou Cecília, em um documentário de rádio em inglês para o Serviço Mundial da BBC. 
"Ele gostava de conversar com as pessoas do povo, da rua. Era um hábito dele puxar conversa com 

as pessoas, ouvir suas histórias, e acredito que desse modo ele se relacionou com esses meninos, que 

eram personagens reais." 
Jorge Amado era um jovem de 25 anos, politicamente engajado, quando Capitães da Areia começou a 

decolar. A expressão, disse a neta, não foi inventada pelo escritor - era como a imprensa da época se 

referia aos menores abandonados na região das praias. 
"Falar desses meninos, de uma classe oprimida, marginalizada e rejeitada pela sociedade, e 

transformá-los em heróis, era de certa forma buscar nesses meninos um heroísmo que tinha a ver com 

sua ideologia política da época." 
'Capitães da areia' modernos 
Mas até que ponto a atualidade do tema explica a travessia de Capitães da Areiaao longo de décadas? 

Afinal, menores brasileiros continuam sobrevivendo nas ruas, expostos a todo tipo de violência e sem 

contar com direitos e garantias básicos. 
Em visita recente da BBC ao centro de Salvador, cerca de 50 crianças se aproximam de um carro 

branco para receber doações de comida ao cair da tarde. Uma das meninas, que diz ter dez anos, 

segura uma caixa de pizza contendo nuggets de frango. 
"Isso aqui é comida", diz a criança, que com o braço equilibra uma boneca sobre a caixa de pizza. 
"A gente está precisando muito. Nem tenho vergonha de dizer. Tenho vergonha é de roubar." 
Há poucas estatísticas sobre o número de sem-teto em Salvador. Um levantamento feito neste ano 

pela ONG Projeto Axé estima que entre 14 mil e 17 mil pessoas morem nas ruas da capital baiana - 

incluindo 3,5 mil menores de 25 anos. 
Se contabilizadas as pessoas que tiram o seu sustento das ruas, o número supera 20 mil, segundo a 

ONG. 
mage caption 
'Ir se acostumando' 
Na Cidade Baixa, a reportagem encontra mãe e filha dormindo sobre caixas de papelão. Ao longe, um 

numeroso grupo de meninos e meninas brinca na rua. João Vítor e seu amigo, Ronald, dividem um 

colchão. 
João Vítor tem 20 anos e vive na rua "há uns quatro ou cinco anos". Simpático, não se envergonha de 

mostrar os seus pertences - uma Bíblia, um perfume e uma sacola de plástico contendo balas que ele 

vende na rua para ganhar o pão. 
O rapaz não foi criado pelos pais. Antes de morar na rua, vivia com a avó, a quem ajudava a vender 

acarajé. 
"Acarajé é delicioso, mas você não sabe quanto trabalho dá. Levantar às quatro da manhã para ir ao 

mercado, depois para casa para preparar. Quando você vai sentar, são cinco da tarde." 
Ele conta que foi uma infância difícil. 
"Desde os oito anos de idade, trabalhando, trabalhando. Quantas vezes eu não chorei no meu canto? 

Natal, Ano Novo e eu não tinha nenhuma balinha para comer." 
Image caption' 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/08/120806_amado_impacto_leste_tp


"Sabe qual era meu sonho? Ter uma bicicleta. Juntei dinheiro três anos, vendendo acarajé, três anos 

pra comprar uma bicicleta." 
Mas sua vida tomaria outro rumo depois que a avó voltou para o interior por problemas de saúde. João 

Vítor, então adolescente, teve de sobreviver por conta própria. 
"Foi bem difícil me adaptar a essa coisa de dormir na rua, ter que comer o que tiver. O medo de outras 

pessoas tentarem te agredir - policial - mas aí, com o tempo, porque não tinha outra opção, você vai se 

acostumando, entendeu?" 
"E aí eu me acostumei evoluindo. Porque você não pode se acostumar diminuindo. Sempre evoluindo. 

Fui crescendo. Fui mostrando a eles que eu tinha meu espaço. Mas na conversa, no diálogo, porque 

nem tudo se resolve com faca nem com briga. Entendeu?" 
'Coisas bem maiores' 
João Vítor tem um jeito envolvente de falar. Se fosse um personagem de Capitães da Areia, não estaria 

longe do Professor, que passa as noites lendo para as outras crianças do grupo que não sabem ler. 
Ele diz que leu o livro de Jorge Amado e compara sua própria vida à dos meninos retratados na obra. 
"Eu sou um capitão da areia, porque olha a vida que a gente leva, não é verdade? A única parte que 

eu não sou é o lado do roubo", diz. 
"Agora, o lado de viver aventuras, viver explorando sempre o dia que a gente vive, dia após dia... Eu 

durmo, mas não sei se eu vou acordar, porque pode acontecer alguma coisa. Então eu durmo e, quando 

eu acordo, tenho que usufruir bastante daquele dia." 
Mas isso não o impede de imaginar uma vida diferente. 
"Se eu pudesse ter uma casa para morar, viver em paz, arranjar uma esposa, ter um filho… Eu queria 

ser biólogo. Marinho. Porque eu sempre me identifiquei muito com animais, entendeu? Desde pequeno. 

E principalmente com o mar", relata. 
"Gosto muito. Amo. Sou apaixonado. Porque eu não vou viver isso aqui minha vida toda, eu penso 

coisas bem maiores." 
Dramas e alegrias 
Comparar a vida dos capitães da areia dos anos 1930 com a realidade do século 21 foi um dos motivos 

que levaram Cecília Amado a adaptar o romance do avô para o cinema em 2011. 
Ela ficou fascinada com a narrativa original, quando leu o livro na adolescência. E, já adulta, se 

questionava se aquelas crianças poderiam ser tão apaixonantes quanto seu avô as retratara. 
Parte do processo de pesquisa para o filme foi conhecer o trabalho de ONGs locais. A cineasta conta 

que trabalhou com um total de 1,2 mil crianças, quase todas com histórias de desestrutura familiar que 

as levaram a viver na rua em algum momento. 
"Nenhum menino nasce na rua, são poucos os que nascem na rua. É uma fragilidade da estrutura 

familiar, exatamente como era nos anos 1930", observa. 
Assim como o livro do avô, seu filme foi criticado por romantizar as crianças de rua e caracterizá-las 

como meninos alegres e apaixonados pela vida. Cecília Amado se defende. 
"Ninguém vive só no drama. Nós, que somos abastados, com berço de ouro, pertencentes a uma classe 

social da burguesia, por assim dizer, também temos nossos dramas. E os meninos que vivem no drama 

da miséria, os capitães da areia, também têm suas alegrias." 
Humanismo 
Ela diz que, ao longo das filmagens, Capitães da Areia foi passando de uma adaptação do romance de 

Jorge Amado sobre meninos de rua a um filme feito para os meninos de rua na Salvador do século 21. 

De certa forma, mais fiel ao romance original que uma adaptação pura e simples da obra. 
Cecília Amado diz que isso condizia mais com o avô que ela conheceu. Como muitos da esquerda 

mundial, Jorge Amado se decepcionaria com o comunismo real a partir das revelações de abusos do 

stalinismo soviético. 
"A partir dos anos 1960, ele de certa forma se afastou do universo político. Mas nunca se afastou do 

universo social", explica a cineasta. 
"Eu digo que quando fiz o filme Capitães da Areia, me inspirei não no Jorge que escreveu o livro, mas 

no Jorge que eu conheci, que era essencialmente um humanista." 
Se voltasse a Salvador em 2017, o escritor baiano talvez se inspirasse a escrever novas obras de 

temática social, diz ela. Certamente se daria conta do imenso trabalho ainda a ser feito para reduzir o 

imenso abismo social no país. 



Mas já não haveria razão para promover a queima de exemplares em praça pública, a exemplo do que 

ocorreu há 80 anos. 
O escândalo maior é que, mesmo passadas tantas décadas, as histórias dos capitães da areia 

continuem se desenrolando, na vida real, aos olhos de todos. 
 

                                   NESTE DIA 

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes 

 

                                     DESTAQUE 

 

 BOM DIA, DEMOCRACIA engajado: 

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

Combate à fome, desemprego e discriminações 

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 

 

       AS  4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo 

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando 

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

mapa da fome 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS -  

4.1.Eleições 2022 

PORTO ALEGRE Jornal Matinal 

 Uma longa espera parece estar chegando próxima do fim. Desde que as 

mortes por covid entraram no noticiário, nos acostumamos a ver 

diariamente esse número – que, não podemos esquecer, eram vidas. Ainda 

que o clima hoje seja de flexibilizações e reencontros, Porto Alegre só teve 

três dias sem óbito algum causado pela doença neste ano. O dado foi 



levantado pelo Matinal após análise nos indicadores da Secretaria Municipal 

da Saúde e é tema do nosso primeiro texto hoje. Ainda por aqui destacamos 

o apoio da bancada do RS à PEC dos Precatórios – aliás, veja como o seu 

deputado votou –, o protesto dos professores por reposição salarial, entre 

outros assuntos importantes para o teu dia.   

 

Previsão do tempo: O dia hoje vai ser de sol e nuvens e com máxima de 25°C 

em Porto Alegre. 

ENCERRAMENTO 

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

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

 

 

BRASIL DE FATO 

 

Dieese: custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 16 de 17 capitais 

pesquisadas 

Maiores altas foram registradas em Vitória (6%), Florianópolis (5,71%), Rio de 

Janeiro (4,79%) e Curitiba (4,75%) 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 19:25 

 

Lideranças organizam ato em apoio à deputada estadual ameaçada de morte 

Andréia de Jesus 

Após solicitar investigação sobre a morte em ação policial de 26 pessoas no Sul 

de Minas, parlamentar relatou ameaças 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 18:28 

 

Com placar de 6 X 0, STF forma maioria contra orçamento secreto, e governo 

perde disputa 

Cármen Lúcia, Barroso, Fachin, Lewandowski e Moraes se alinharam ao 

entendimento de Weber sobre inconstitucionalidade 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 18:02 

 

Jornalistas fazem ato na Globo e se preparam para paralisação por reajuste 

salarial 

Reivindicando reajuste de 8,9% de acordo com a inflação, categoria em São Paulo 

cruzará os braços por 2h na quarta (10) 
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Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 17:27 

 

Trabalhadores reforçam ações no Distrito Federal contra a votação da PEC 32 

Plataforma digital “Na Pressão” permite o envio de mensagens aos parlamentares 

à votarem contra o projeto. 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 17:00 

 

Câmara de Curitiba aprova programa contra a violência doméstica em 1º turno 

Projeto regulamenta campanha Sinal Vermelho, instituída em 2020 como uma 

resposta ao aumento da violência na pandemia 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 16:51 

 

Aumento da fiscalização fará Rio receber R$ 25 bilhões até 2030 por royalties do 

petróleo 

Deputado diz que CPI da Alerj "destampou uma caixa de Pandora" ao investigar 

abatimentos "absurdos" 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 16:16 

 

Nas redes sociais, Carlos Bolsonaro deleta críticas ao PL, futuro partido de Jair 

Bolsonaro 

Vereador do Rio mencionou propina para a legenda e para dirigente Valdemar 

Costa Neto 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 16:14 

 

Deputado federal Daniel Silveira deixa cadeia após decisão do ministro Alexandre 

de Moraes 

Alexandre de Moraes substituiu a prisão preventiva do parlamentar por medidas 

cautelares 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 16:09 

 

Em meio a incertezas políticas, interrogações tomam conta de famílias que 

recebiam auxílio 

PEC dos Precatórios é elemento-chave entre dúvidas que castigam beneficiários; 

cenário é agravado pela alta de preços 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 16:01 
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Fascismo não tem teoria, não tem princípio, é um movimento irracionalista, diz 

Lincoln Secco 

Pesquisador fala sobre o fenômeno em diferentes períodos e países e os paralelos 

com a atualidade 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 16:01 

 

Análise | Estrangeiras investem mais em transição energética no Brasil do que a 

Petrobras 

É crescente o nível da pressão para as empresas avançarem na redução do 

impacto ambiental; Petrobras segue na contramão 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 15:38 

 

“Governo brasileiro tem tratado a natureza como um problema financeiro”, diz 

deputado na COP26 

Único parlamentar pernambucano na conferência, Carlos Veras relaciona crimes 

ambientais a violações dos Direitos Humanos 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 15:28 

 

Comissão de Direitos Humanos da Alep cobra investigação sobre assassinato em 

operação policial 

Pedido foi encaminhado à Secretaria de Segurança Pública, nesta segunda (8), 

para apurar possível abuso de autoridade 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 15:23 

 

Com cassação de Francischini (PLS), 4 deputados tomam posse na Assembleia 

Legislativa do PR 

Mudança ocorre após decisão do TSE que cassou o mandato do parlamentar 

estaduali por disseminação de fake news 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 15:03 

 

Análise | O fim do Bolsa Família e a política contínua do genocídio negro no Brasil 

Bolsonaro “extinguiu” o maior e mais bem-sucedido programa de transferência de 

renda do mundo 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 13:46 
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Denúncias contra o agro são “conteúdo inoportuno”: Instagram derruba De Olho 

nos Ruralistas 

Perfil de conteúdo jornalístico com quase 25 mil seguidores está fora do ar desde 

quinta (4) 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 11:50 

 

O que é o orçamento secreto? Entenda o esquema usado por Bolsonaro e Lira no 

Congresso 

Leia perguntas e respostas sobre o esquema bilionário operado pelo governo para 

garantir apoio entre congressistas 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 10:51 

 

Projeto no Rio homenageia profissionais da saúde por meio de serenatas musicais 

online 

"Conexão do bem" é transmitido no YouTube e dividido em episódios que contam 

a história de diferentes profissionais 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 10:38 

 

Uber, 99, Rappi e Lalamove devem registrar motoristas em carteira 

imediatamente, diz MPT 

Procuradores afirmam que as quatro empresas de transporte e entrega por 

aplicativo cometem fraudes trabalhistas 

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 09:35 

 

 

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/921007742150574  

Dia 9 Dia 09 de novembro, mês de atenção ao câncer de 

próstata, o que mais mata. Consulte o médico 

* 

Gasolina sobe pela 5ª semana seguida e bate R$ 8 

  
Yahoo Finanças·Leitura de 2 min 
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Em 9 de novembro de 1989, com a crise do sistema socialista no leste da 

Europa e o fim deste sistema na Alemanha Oriental, ocorreu a queda do 

muro de Berlim. Cidadãos da Alemanha foram para as ruas comemorar o 

momento histórico e ajudaram a derrubar o muro. Neste mesmo ano 

consagra-se o famigerado “ CONSENSO DE WASHINGTON”, já ao final de 

uma década de virada das políticas governamentais no com  o retorno ao 

liberalismo extremado preconizado por Margareth Tatcher e Ronald 

Reagem. Foi-se a Era do ESTADO DE BEM ESTAR.  Marca o início de um 

período de forte afirmação americana no concerto internacional sob o 

apanágio da globalização, glamurizada na Era Clinton de 1993/2000. Em 

2001, com o atentado às Torres Gêmeas o mundo acorda para as distorções 

e assimetrias da hegemonia americana no mundo, crescentemente 

contestada e que se vê confrontada pela emergência da China e pela 

surpreendendo capacidade de recuperação da Rússia sob a liderança de W. 

Putin. A crise financeira de 2008, com projeções internacionais, abre um 

novo ciclo geopolítico mundial apontando crescentemente para o 

deslocamento do eixo econômico do mundo do Atlântico para a Ásia 

Central, no eixo da antiga Rota da Seda, e pelo protagonismo de diversos 

países emergentes no cenário internacional, dentre eles, India, Irã, 

Kasaquistão e Coreia do Sul, que se somam à resistente União Europeia e 

Japão. O Brasil que ensaiou idêntico protagonismo no início do século, 

mercê da crise que atravessa vai perdendo crescentemente 

espaço,  estagnado no reduzido papel de 1% do mundo. “Mundo, mundo, 

vasto mundo, mais vasto é meu coração.” 

Queda do Muro de Berlim - história, construção do muro;  
 

 
https://www.suapesquisa.com/pesquisa/queda_muro_berlim.htm 

 

Como fazemos diariamente,  

estamos  abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA,  

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO 

FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e JORNAL 

COLETIVO 

  

https://www.suapesquisa.com/pesquisa/queda_muro_berlim.htm


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

SINDICAL e CRESOL 

  Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, 

na defesa da informação transparente/ 

  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui 

comentados e respectivos links em meu FB e conto 

neste programa com a colaboração do radialista 

BABITON LEÃO.  

  Nossa PLAY LIST musical, que acompanha a programação diariamente das 10h às 

24 h  foi organizada por   GUILHERME  XAVIER SOBRINHO. Da meia noite às seis 

horas levamos ao ar a ESTAÇÃO ZUZA HOMEM DE MELLO, grande crítico musical e 

introdutor do Jazz no Brasil, recentemente falecido, com muito Jazz, Blues e 

músicas internacionais. BLUEs. E  de 6.00 às 8.00 da manhã é hora do chimarrão 

com este que vos fala,  em  homenagem às nossas raízes sertanejas e campeiras, 

numa play list que inclui as califórnias da canção no RS, organizada pelo músico 

Celso Jardim, de Torres.  

 

FIQUE CONOSCO. ACESSE: 

Podcast - 

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

whatsapp 
  

 

 

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

O GLOBO 

Bolsonaro decide se filiar ao PL , do Centrão 

ESP 

Após 20 meses , SP tem 24 horas sem registro de morte por COVID 

FOLHA 

Órgão que rege o ENEM sofre debandada às vésperas de exame 

PODCASTS 

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


O Assunto g1 dia 09 novembro: Curto-circuito no 

Orçamento secreto 

Nesta “superterça” o plenário virtual do Supremo estará recebendo os votos para confirmar ou 

rejeitar a decisão liminar da ministra Rosa Weber, que suspendeu o pagamento das emendas do 

relator. Enquanto isso, em outro ponto da Praça dos Três Poderes, o presidente da Câmara pretende 

votar em segundo turno a PEC dos Precatórios. Você pode ouvir O Assunto no g1, no GloboPlay, no 

Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, na Amazon Music, no Hello 

You ou na sua plataforma de áudio preferida. Assine ou siga O Assunto, para ser avisado sempre que 

tiver novo episódio. 
Ao mandar suspender o pagamento das “emendas de relator” e determinar a publicidade das 

informações acerca dos beneficiários desses recursos, a ministra Rosa Weber deu um nó no 

sistema que sustenta o governo Bolsonaro no Congresso. Nesta “superterça”, como define a 

jornalista Vera Magalhães, o plenário virtual do Supremo estará recebendo os votos dos colegas 

de Rosa para confirmar ou rejeitar a decisão liminar. Enquanto isso, em outro ponto da Praça dos 

Três Poderes, o presidente da Câmara pretende votar em segundo turno a PEC dos Precatórios – 

mesmo diante de questionamentos da própria ministra, relatora também de ações que apontam 

desrespeito ao regimento na primeira e apertada aprovação do texto. Colunista do jornal O Globo, 

comentarista da rádio CBN e apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura, Vera relata o 

bastidor do tribunal quanto a essa questão. Na conversa com Renata Lo Prete, ela aposta numa “saída 

conciliatória”, que preserve prerrogativas do Legislativo e, ao mesmo tempo, restaure alguma 

transparência no manejo do dinheiro público. O diagnóstico é compartilhado por Valdo Cruz, colunista 

do g1 e comentarista da GloboNews, que participa deste episódio para analisar os humores do 

Congresso e do Palácio do Planalto. Ele fala da urgência, para Bolsonaro e Lira, em aprovar a PEC 

que viabilizará a vitrine eleitoral de um (Auxílio Brasil) e o instrumento de poder do outro (mais recursos 

para emendas parlamentares), às custas de um drible no teto de gastos. E relembra votações anteriores 

igualmente regadas com o pagamento de “emendas de relator”. Também para deputados e senadores, 

“o que está pesando é o ano que vem”, quando muitos enfrentarão recondução difícil a seus mandatos. 
  

  

  
O que você precisa saber: Rosa Weber dá prazo para Câmara e Lira explicarem votação da 

PEC dos Precatórios 

Valdo Cruz: Lira chama decisão de ‘interferência no Legislativo’ 

Oposição: deputados vão ao STF questionar manobras na votação 

O Assunto #573: PEC dos precatórios – como ler a votação 

O Assunto #566: Orçamento secreto, obra de Bolsonaro. 
  

  

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 09 DE NOVEMBRO 
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/como-fica-a-corrida-eleitoral-com-uma-candidatura-de-sergio-moro-ouca-

podcast.shtml  

Como fica a corrida eleitoral com uma candidatura de Sérgio Moro 

Ex-juiz da Lava Jato se filia nesta quarta-feira (10) ao Podemos e deve 

concorrer em 2022 

 

OPINIÕES  

Gilvan Cavalcanti 
3t1522m5 7csfhgfhre5  ·  
Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/como-fica-a-corrida-eleitoral-com-uma-candidatura-de-sergio-moro-ouca-podcast.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/como-fica-a-corrida-eleitoral-com-uma-candidatura-de-sergio-moro-ouca-podcast.shtml
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18?__cft__%5b0%5d=AZXYsl2rN8lSixoHQMPJnzhQQN_LzsntqELyA4Ul8A1tVAnPQ976nWJFLaB4QqDG5V8IbkEhlCIzBq0sMIKkn_UMlZd4JiXT_UyFz9QOfU-RFd2uOH1xJLvrUUabWwoL3cs&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gilvan.cavalcanti.18/posts/4480461828668313?__cft__%5b0%5d=AZXYsl2rN8lSixoHQMPJnzhQQN_LzsntqELyA4Ul8A1tVAnPQ976nWJFLaB4QqDG5V8IbkEhlCIzBq0sMIKkn_UMlZd4JiXT_UyFz9QOfU-RFd2uOH1xJLvrUUabWwoL3cs&__tn__=%2CO%2CP-R


http://gilvanmelo.blogspot.com.br/ 
- O que alguns formadores de opinião pública pensam 
DESTAQUES 08/11/2021 
Fernando Gabeira - Mudanças não vão doer quase nada 
https://gilvanmelo.blogspot.com/.../fernando-gabeira... 
Miguel de Almeida - Uma vez Aécio, sempre Bozo 
https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miguel-de-almeida-uma... 
Marcus André Melo* - Eleição para procuradores? 
https://gilvanmelo.blogspot.com/.../marcus-andre-melo... 
Celso Rocha de Barros – Lula e Alckmin 
https://gilvanmelo.blogspot.com/.../celso-rocha-de-barros... 
Ruy Castro - A mentira disparada no ar 
https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ruy-castro-mentira... 
Catarina Rochamonte* - A ditadura de Lira, a PEC e a Rosa 
https://gilvanmelo.blogspot.com/.../catarina-rochamonte... 
Denis Lerrer Rosenfield* - Política e teto dos gastos públicos 
https://gilvanmelo.blogspot.com/.../denis-lerrer... 
Bruno Carazza* - Ideias ruins e promessas vazias 
https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-carazza-ideias... 
Gustavo Loyola* - A ressurreição da “Nova Matriz” 
https://gilvanmelo.blogspot.com/.../gustavo-loyola... 
Mirtes Cordeiro* - Por que se mobilizam os jovens? 
https://gilvanmelo.blogspot.com/.../mirtes-cordeiro-por... 
José Álvaro Moisés - A atualidade do pensamento de Francisco Weffort diante da ameaça à democracia 
https://gilvanmelo.blogspot.com/.../jose-alvaro-moises... 
Antonio Risério - Como o novo feminismo ameaça sua autonomia 
https://gilvanmelo.blogspot.com/.../antonio-riserio-como... 
O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 
https://gilvanmelo.blogspot.com/.../o-que-midia-pensa... 

BOLETIM AEPET  

Fatos e Dados sobre a política de preços da direção da Petrobrás - Felipe Coutinho 

- vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás (AEPET)- 

https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7041-fatos-e-dados-sobre-a-politica-de-precos-da-

direcao-da-petrobras  

Aridez e desprezo aos que traem a Pátria e a Humanidade - Pedro Pinho : 
Dante Alighieri, na magistral “A Divina Comédia”, reserva o nono círculo, o mais profundo, do 

inferno aos traidores: https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7042-aridez-e-desprezo-aos-que-

traem-a-patria-e-a-humanidade  

O imponderável mundo novo - Roberto Amaral 

 As opiniões expressas são de responsabilidade de seus autores e não refletem necessariamente as 

posições da AEPET.- https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7043-o-imponderavel-mundo-

novo  

NOTÍCIAS DO DIA  

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Yahoo Matinal 

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA  

Conselho eleitoral aponta reeleição de Daniel Ortega na Nicarágua - FSLN tem 

74,9% da preferência contra 14,7% do 2º colocado apontam resultados 

preliminares 

http://gilvanmelo.blogspot.com.br/?fbclid=IwAR1-gt1YNJ5EbWGP0OSPja_eWAzGmwCwBbdLWRrWg5g9VhUOUHQcv_kp4xo
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/fernando-gabeira-mudancas-nao-vao-doer.html?fbclid=IwAR16-39Pu_nCjXLLACbzqQTcGj0_QPWCl5-50K0PaW0zte9yBab-051dpY0
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/miguel-de-almeida-uma-vez-aecio-sempre.html?fbclid=IwAR16-39Pu_nCjXLLACbzqQTcGj0_QPWCl5-50K0PaW0zte9yBab-051dpY0
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/marcus-andre-melo-eleicao-para.html?fbclid=IwAR0leSYX4sfg87sm_fJgDC5QOtXwRa5F7M22MEBfNYuTKgidjDOLdQhtniI
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/celso-rocha-de-barros-lula-e-alckmin.html?fbclid=IwAR05AAU3BRzn_kcdS_a7rIl2wJP_fCCGj3qXf9y8jLtu-j51RCKy_r0EwIY
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/ruy-castro-mentira-disparada-no-ar.html?fbclid=IwAR3vGqsIxW0Yp36CJZIfJeKlCcrTUKv7bkJLQivbbkkGYkCx9kKKu_ZpY-8
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/catarina-rochamonte-ditadura-de-lira.html?fbclid=IwAR3AEdnOF0t0w_qStsP5HH5uNTCblP7PpR6mzh_TgXW8JO5CUBEQUhFp-IY
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/denis-lerrer-rosenfield-politica-e-teto.html?fbclid=IwAR3WQyv98we1IUJ8ifK8WkPcVrHHROV0LJIC69MczLqQmg_JfRj2tLdibu0
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/bruno-carazza-ideias-ruins-e-promessas.html?fbclid=IwAR3Nwd9VmqPZZ41SXjKBBVa69Hd-KVKEkCygwchyFjhBPV3uYaDEOpvirBU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fgustavo-loyola-ressurreicao-da-nova.html%3Ffbclid%3DIwAR3WQyv98we1IUJ8ifK8WkPcVrHHROV0LJIC69MczLqQmg_JfRj2tLdibu0&h=AT1zZjP2OxGkOKZBo-eX3fMMVnYkE3JdjhnQ_TZJWqcXOfoxx-keXlaDmMCe4ev6yC-8RpHF7HeRr3jj73rXzEQO8woxOBn9KFnX8neKGDcS4UeOuRTt9YOkfCy0vyBoeeH0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0zBOUAL0qV8DUWwYWyEz6uW9nzuFElaiQX4UUajY340xZ4sbHsAr6spwe8wkAm1UTfZswPWKS4BRey2npEmg22kw00xjKBYgPTCHqFzg87cB3KqbJZ180zVMO-AQhswcFGiGqVQcw2Vy3usSWI9GCH7Q
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/mirtes-cordeiro-por-que-se-mobilizam-os.html?fbclid=IwAR1cPX3CmjmrllB_U0K2iP5LnN5m1I8a76Utwg0KTspRA_eshuRfVdvYZgs
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/jose-alvaro-moises-atualidade-do.html?fbclid=IwAR3luKOGkwi_JChRSfKe0SONPFmzONNQqYHn6_e6r-pgX7AOVB5GJeqKBpc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F2021%2F11%2Fantonio-riserio-como-o-novo-feminismo.html%3Ffbclid%3DIwAR37OHJsZwOFXxDX9V4C5mq2eTITQEJTgGwgL03sGFSxp9DIUTaei_uo2A0&h=AT3Wk_SbSN0xgIF4tE3AHkryzCIiXciyZXLXkCHc-iLgWXUqmvQ-dyC6KIl35JxGMQz7h-CvKmvPY0kWH2bXtYvIpBnd6otpRQwC3AFpypySCK3S4QdZhwe8s8ZcnBpMcVzX&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0zBOUAL0qV8DUWwYWyEz6uW9nzuFElaiQX4UUajY340xZ4sbHsAr6spwe8wkAm1UTfZswPWKS4BRey2npEmg22kw00xjKBYgPTCHqFzg87cB3KqbJZ180zVMO-AQhswcFGiGqVQcw2Vy3usSWI9GCH7Q
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/o-que-midia-pensa-editoriais-opinioes_8.html?fbclid=IwAR0Nmq0w36VvnKffZYxYGwHpdOrCNDPSC5pJsUTxJDHpUzt4I59CjJ4ZsaE
https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7041-fatos-e-dados-sobre-a-politica-de-precos-da-direcao-da-petrobras
https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7041-fatos-e-dados-sobre-a-politica-de-precos-da-direcao-da-petrobras
https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7042-aridez-e-desprezo-aos-que-traem-a-patria-e-a-humanidade
https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7042-aridez-e-desprezo-aos-que-traem-a-patria-e-a-humanidade
https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7043-o-imponderavel-mundo-novo
https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7043-o-imponderavel-mundo-novo


Publicado BRASIL DE FATO-https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/conselho-eleitoral-

aponta-reeleicao-de-daniel-ortega-na-nicaragua   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Nicarágua realiza eleições presidenciais em meio a intervenções externas e erros 

do governoDaniel Ortega, que lidera o país desde 2007, tenta reeleição com forte 

controle sobre a oposição - Publicado BRASIL DE FATO- 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/06/nicaragua-realiza-eleicoes-presidenciais-em-meio-a-intervencoes-externas-e-erros-

do-governo  
  

Presidentes da Câmara e do STF discutem orçamento secreto 

Lira e Fux debatem as emendas de relator após a ministra Rosa Weber suspender 

repasses do governo federal. Ouça e entenda. O Plenário do  Supremo ainda está 

decidindo sobre a determinação de Rosa Weber. 

 

Orçamento secreto abastece cidade onde pai de Arthur 

Lira é prefeito 

Patrik Camporez - https://br.financas.yahoo.com/noticias/or%C3%A7amento-

secreto-abastece-cidade-onde-073042349.html  

BRASÍLIA — A cidade de Barra de São Miguel (AL), governada por Benedito de Lira, 

pai do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi agraciada com a destinação 

de R$ 3,8 milhões provenientes de emendas do relator. O repasse ocorrerá por meio 

da superintendência da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 

(Codevasf) em Alagoas, comandada por um primo de Lira, João José Pereira Filho. 

Joãozinho, como ele é conhecido, chegou ao cargo em abril deste ano por indicação 

do próprio presidente da Câmara. O recurso sairá dos cofres do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, cujo titular é Rogério Marinho. 

As emendas de relator compõem o chamado orçamento secreto. Trata-se de um 

artifício pelo qual o deputado ou senador escolhido relator do orçamento daquele 

ano tem o poder de encaminhar diretamente aos ministérios sugestões de 

aplicação de recursos da União. Nesse processo, contudo, não é divulgado o nome 

do parlamentar que figura como autor de tal solicitação Esse instrumento vem 

sendo usado pelo governo para turbinar as emendas de aliados no Congresso. Na 

Câmara, Arthur Lira tem papel decisivo na partilha dessa verba. 

PODCASTS 

O Assunto g1 dia 09 novembro: Curto-circuito no 

Orçamento secreto - Nesta “superterça” o plenário virtual do 

Supremo estará recebendo os votos para confirmar ou rejeitar a decisão 

liminar da ministra Rosa Weber, que suspendeu o pagamento das 

emendas do relator 

Brasil aumenta incentivo a combustíveis fósseis na 

contramão de metas por clima 

Camilla Veras Mota - @cavmota - Da BBC s.Paulo 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/06/nicaragua-realiza-eleicoes-presidenciais-em-meio-a-intervencoes-externas-e-erros-do-governo
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/06/nicaragua-realiza-eleicoes-presidenciais-em-meio-a-intervencoes-externas-e-erros-do-governo
http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/358028/lira-se-encontra-com-fux-para-discutir-acao-contra.htm
https://br.financas.yahoo.com/noticias/or%C3%A7amento-secreto-abastece-cidade-onde-073042349.html
https://br.financas.yahoo.com/noticias/or%C3%A7amento-secreto-abastece-cidade-onde-073042349.html


https://br.noticias.yahoo.com/brasil-aumenta-incentivo-combust%C3%ADveis-f%C3%B3sseis-

103717263.html  

Entidade critica falta de transparência na divulgação de números sobre subsídios 

ao setor 

Os incentivos dados pelo Brasil a combustíveis fósseis em 2020 superaram os 

gastos do governo federal com Educação, conforme os dados compilados pelo 

Instituto de Estudos Econômicos (Inesc), organização sem fins lucrativos que 

monitora o orçamento público sob a perspectiva dos direitos humanos. 

Somando subsídios diretos e indiretos, o total dado como incentivo a combustíveis 

fósseis foi de R$ 123,9 bilhões, 25% mais do que em 2019, enquanto o orçamento 

da União para Educação no período foi de R$ 113,2 bilhões, ainda de acordo com o 

estudo, que será divulgado nesta segunda-feira (08/11). 

"O Brasil trata pouco desse assunto [combustíveis fósseis]. O tema das mudanças 

climáticas está muito restrito à discussão sobre florestas, mas, dentro desse 

desafio, que é gigantesco, também é preciso olhar para essas outras fontes de 

emissão [de gases poluentes]", diz a responsável técnica pelo estudo, Alessandra 

Cardoso. 

• Como a carne virou 'vilã' em mudança climática e entrou na mira da COP26 

• COP26: Por que Brasil é crucial para evitar efeito catastrófico das mudanças climáticas 

• 5 boas notícias sobre a luta contra mudanças climáticas 

Ela chama atenção não apenas para o valor elevado dos subsídios, que acabam 

incentivando a indústria do petróleo em um momento em que mundo discute a 

emergência de se reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas para o fato 

de que muitos desses recursos não aparecem em dados divulgados pela Receita 

Federal ou pelo Ministério da Economia. 

"Cerca de 89% do total, R$ 110 bilhões, estão na categoria 'outras renúncias', que 

não aparecem em lugar nenhum — no Orçamento, nos dados da Receita. Ficam no 

limbo do debate público." 

A compilação dos subsídios foi divida em três categorias: 

- Gastos tributários (R$ 3,3 bilhões, 3% do total): nome técnico dado para os 

subsídios, na terminologia usada pela Receita Federal; inclui incentivos que 

beneficiam termelétricas e setores como o de gás natural, por exemplo. 

Presidente do PL confirma filiação de Jair Bolsonaro 

CBN teve acesso a áudio de Valdemar Costa Neto a assessores. PP também 

buscava a filiação 

Estado de SP passa 24 horas sem registrar morte  

Notificações podem ocorrer com atraso. Novos casos chegaram a 359 

  

 CCJ estuda sessão sem Alcolumbre para marcar sabatina de Mendonça 

A interlocutores, o presidente da comissão do Senado tem dito que pretende 

segurar a arguição com o indicado por Bolsonaro ao STF 

PEDIDOS DE DEMISSÃO : MEC diz que Enem não será afetado pela 'debandada' 

https://br.noticias.yahoo.com/brasil-aumenta-incentivo-combust%C3%ADveis-f%C3%B3sseis-103717263.html
https://br.noticias.yahoo.com/brasil-aumenta-incentivo-combust%C3%ADveis-f%C3%B3sseis-103717263.html
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CRISE NO ME/INEP -A pasta se manifestou através de uma nota após 

coordenadores do Inep pedirem demissão.   

Presidente do Inep é convidado a prestar esclarecimentos  
 

Ausente de acordo ambiental latino-americano, Brasil expõe contradição entre 

discurso e prática 

Acordo de Escazú é resultado de conferência ambiental realizada no Rio de 

Janeiro e prevê a defesa de ativistas 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 14:56 

 Centrais sindicais brasileiras doam peças à Venezuela retribuindo 

oxigênio para Manaus – BRASIL DE FATO - Dirigentes da CUT, CTB, UGT 

e Força Sindical entregaram uma tonelada de peças industriais à empresa 

Sidor 

Internacionais 

Luis Arce completa 1 ano na presidência da Bolívia: veja um balanço da gestão 
Após 12 meses de governo do MAS-IPSP, Bolívia volta a estar entre as nações que 

mais crescem na América Latina 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 10:29 

Nacionais 

Auxílio Brasil: governo vai pagar R$ 130 a crianças de 

até três anos 

Redação Finanças 
https://br.financas.yahoo.com/noticias/auxilio-brasil-governo-vai-pagar-r-130-a-criancas-de-ate-tres-anos-003909080.html  

Crianças de até 36 meses devem receber R$ 130; 

Serão pagosR$ 65 para famílias com gestantes e jovens entre 18 e 21 anos; 

Auxílio ainda terá pagamentos de bônus por desempenho acadêmico e esportivo. 

O governo anunciou, através de decreto, os novos valores dos benefícios do 

Auxílio Brasil. A última versão da minuta aponta que o benefício pago a crianças 

de até 36 meses será de R$ 130 e de R$ 65 para famílias com gestantes e jovens 

entre 18 e 21 anos ainda matriculados na educação básica a partir de 2022. 

Os benefícios fazem parte da estrutura básica do programa, e serão limitados a 

cinco por família. Esse limite vale para o conjunto dos benefícios, que serão pagos 

a 17 milhões de famílias a partir de dezembro. O Auxílio Brasil ainda terá 

pagamentos de bônus por desempenho acadêmico e esportivo, que serão 

concedidos para além do ticket mínimo de R$ 400. 

O Auxílio Brasil, novo benefício social que o governo quer colocar no lugar do 

Bolsa Família, está previsto para começar a ser pago no dia 17 de novembro, 

apenas com reajuste de 17,84% no ticket médio. No entanto, a medida provisória 

que cria o novo programa ainda não foi votada pelo Congresso e pode perder a 

validade em 7 de dezembro. 
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Esse decreto regulamentando o programa será publicado antes mesmo da 

votação da PEC dos Precatórios em segundo turno na Câmara dos 

Deputados. Além de adiar o pagamentos de precatórios, decisões da Justiça 

contra a União, a PEC amplia gastos e abre caminho para o Auxílio Brasil de R$ 

400 no ano eleitoral. 

Ainda há dois outros pagamentos que integram o pacote básico do programa. Um 

é o benefício de superação da extrema pobreza, calculado individualmente para 

cada família. Outro é o de transição, que servirá como porta de saída do Auxílio 

Brasil. 

Walmart está usando caminhões sem motorista para entregas 

  

• Indicador do Bank of America para atividade econômica do Brasil tem 2ª leitura 

negativa seguida em outubro 

40% dos clientes de plano de saúde usam o SUS 

  

 

Morre Iris Rezende, ex líder do PTB em Goiás antes de 1964 e que veio a se tornar 

o político goiano mais expressivo do Estado e  de maior projeção nacional na 

redemocratização. Concorri com ele, ao Governo de Goiás, em 1982, pelo PDT em 

formação. Ele fez 85% dos votos.No início de sua carreira, o jornalista Batista 

Custódio, fundador do Diário da Manhã, identificava, erradamente, sua trajetório, 

em famoso editorial, como voo de pato. 

Ministro do STF revoga prisão de Daniel Silveira 

Alexandre de Moraes determinou medidas cautelares. O deputado está proibido de 

usar redes sociais 

 

 

Antonio Risério - Como o novo feminismo ameaça sua autonomia 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../antonio-riserio-como... 

 

PORTO ALEGRE- jornal matinal 

Com a determinação da obrigatoriedade do retorno das aulas presenciais, mais uma 

vez fica evidente a diferença de estrutura entre as redes pública e privada de 

ensino. Enquanto os alunos dos colégios particulares já retomam uma nova rotina, 

parte dos estudantes de escolas públicas se veem diante de desafios para tentar 

se readaptar – isso a cerca de um mês do fim do ano letivo. É o tema que abre a 

news de hoje, que também trata sobre as intermináveis obras da Copa em Porto 

Alegre, um mutirão para a emissão de CNHs atrasadas pela pandemia e um 

desagravo a Luis Fernando Verissimo.  
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Previsão do tempo: Depois deste amanhecer um pouco mais frio, esquenta ao 

longo do dia e esta terça-feira ensolarada terá máxima de 26°C na Capital. 

Vacina, sim! 

A vacinação contra a covid-19 ocorre em 53 lugares de Porto Alegre hoje. A partir 

desta terça, a dose de reforço é liberada a pessoas com 60 anos ou mais e 

profissionais de saúde de todas as idades com a segunda dose até 9 de maio, 

além de imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 12 de outubro. 

Também podem adiantar o reforço aqueles que irão viajar ao Exterior. Saiba os 

critérios. 

                          ARTIGO DO DIA - segunda-feira, 8 de novembro de 2021 

Catarina Rochamonte* - A ditadura de Lira, a PEC e a Rosa 
FSP - https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/catarina-rochamonte-ditadura-de-

lira.html?fbclid=IwAR3AEdnOF0t0w_qStsP5HH5uNTCblP7PpR6mzh_TgXW8JO5CUBEQUhFp-IY  
O governo montou um esquema que só encontra paralelo no mensalão petista 
Com votação pela madrugada, descumprimento do regimento interno e muito dinheiro das 

famigeradas emendas de relator que se pagam por meio do indecoroso orçamento secreto, o 

presidente da Câmara, Arthur Lira, conseguiu ver aprovada, em primeiro turno, a PEC dos 

Precatórios. 
Sob o demagógico pretexto de atender aos mais carentes via Auxílio Brasil, a muito bem apelidada 

PEC do Calote autoriza o governo a não pagar o que deve a pobres, remediados e ricos; e a furar o 

teto de gastos, desorganizando a economia, aumentando a inflação e arrasando com a já baixa 

credibilidade do Brasil. 
Para aprovar a proposta, o governo Bolsonaro montou um esquema de compra de votos que só 

encontra paralelo no mensalão petista. Na Câmara, Lira articulou um escuso comércio de cooptação 

que chegou a lances de R$ 15 milhões em emendas para cada deputado que votasse a favor da PEC. 

Ele chamou isso de "diplomacia das negociações claras". Na verdade, o chefe do centrão estabeleceu 

nos seus domínios uma obscura ditadura do suborno. 
Em oportuna e sábia decisão, a ministra Rosa Weber, do STF, mandou suspender a execução 

de todos os pagamentos feitos por meio do orçamento secreto, exigindo o retorno à 

transparência e freando, pelo menos momentaneamente, a esbórnia orçamentária. 
O auxílio para os milhões de brasileiros que estão em estado de miséria é realmente necessário. Mas 

ele deve vir de uma arrumação dos gastos públicos e não do seu desarranjo. 
Em vez de furar o teto, que sejam cortados os privilégios. Cortem as imoralidades recentemente 

perpetradas pelo Congresso, como os bilionários Fundo Partidário e Fundo Eleitoral; cortem os 

acúmulos de salários acima do teto constitucional; reduzam o custeio do Congresso Nacional, 

começando por diminuir o número de assessores ao mínimo necessário. Há muito gasto excessivo e 

imoral nos Três Poderes da República que podem ser cortados em curto e médio prazo, viabilizando o 

auxílio. 

 *Doutora em filosofia, pós-doutoranda em direito internacional e autora do livro 'Um Olhar Liberal Conservador 

sobre os Dias Atuais' 

                                   NESTE DIA 

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes 

DIA 9 Noite dos Cristais 

Kristallnacht, Reichskristallnacht, Reichspogromnacht, Pogromnacht ou 

Novemberpogrome, designada em português por Noite dos Cristais, Noite 
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de Cristal ou Noite de Cristal do Reich, foi um pogrom contra ...Wikipédia 

Data: 9 de nov de 1938 – 10 de nov de 1938 

Primeiro, em 1934, liquidaram, na NOITE DAS FACAS LONGAS ( ilustrada por 

L.Visconti no seu clássico filme OS DEUSES MALDITOS ),  os populistas nazis da 

S.A. Na verdade, entre 33 e 34 Hitler já tinha dobrado o Parlamento Alemão, 

prendido os opositores e proclamado o regime de Partido único. Macabro. Depois, 

em 9 de novembro de 1938 iniciaram, na NOITE DOS CRISTAIS, a campanha contra 

os judeus, que culminaria na SOLUÇÃO FINAL dos fornos crematórios. Em 1939 

ocuparam a Polônia e dizimaram sua população em questão de dias. Aí começou a 

II Guerra que deixaria um rastro de 50 milhões de mortos e destruição de vários 

países, cujo epílogo foi a Bomba Atômica em Hiroshima na madrugada de 6 de 

agosto de 1945,Enquanto isso, naquela época, em 1938,  o Chanceler inglês, 

Chamberlain, tentava convencer o mundo de que ainda era possível fazer a PAZ 

COM HONRA com Hitler. Ao final, como previu CHURCHILL, não houve nem paz , 

nem honra, Houve , sim, morte e destruição mas o nazi-fascismo não morreu. É uma 

eterna ameaça com seus apelos irracionais à violência e à morte. 

  

1938: O pogrom da "Noite dos Cristais" 

Em 9 de novembro de 1938, nazistas mataram judeus, incendiaram sinagogas, 

saquearam e destruíram lojas da comunidade judaica. O governo nazista impediu a 

ação de polícia e bombeiros. https://www.dw.com/pt-br/1938-o-pogrom-da-noite-

dos-cristais/a-672173  

 
Aquela que ficaria conhecida no próprio jargão nazista como a "noite dos cristais 

quebrados" marcou o início do Holocausto, que causou a morte de seis milhões de 

judeus na Europa até o final da Segunda Guerra Mundial. 

A "Noite dos Cristais" (Kristallnacht ou Reichspogromnacht), de 9 para 10 de 

novembro de 1938, em toda a Alemanha e Áustria, foi marcada pela destruição de 

símbolos judaicos. Sinagogas, casas comerciais e residências de judeus foram 

invadidas e seus pertences destruídos. 

Série de proibições aos judeus 

Milhares foram torturados, mortos ou deportados para campos de concentração. A 

justificativa usada pelos nazistas foi o assassinato do então diplomata alemão em 

Paris, Ernst von Rath, pelo jovem Herschel Grynszpan, de 17 anos, dois dias antes. 

A perseguição nazista à comunidade judaica alemã já havia começado em abril de 

1933, com a convocação aos cidadãos a boicotarem estabelecimentos 

pertencentes a judeus. Mais tarde, foram proibidos de freqüentar estabelecimentos 

públicos, inclusive hospitais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Noite_dos_Cristais
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No outono europeu de 1935, a perseguição aos judeus, apontados como "inimigos 

dos alemães", atingiu outro ponto alto com a chamada "Legislação Racista de 

Nurembergue". Enquanto o resto do mundo parecia não levar o genocídio a sério, 

Hitler via confirmada sua política de limpeza étnica. 

Trajetória para o Holocausto já havia sido aberta 

Uma lei de 15 de novembro de 1935 havia proibido os casamentos e condenado as 

relações extraconjugais entre judeus e não-judeus. Havia ainda a proibição de que 

não-judeus fizessem serviços domésticos para famílias judaicas e que um judeu 

hasteasse a bandeira nazista. 

Ainda em 1938, as crianças judias foram expulsas das escolas e foi decretada a 

expropriação compulsória de todas as lojas, indústrias e estabelecimentos 

comerciais pertencentes a judeus. Em 1º de janeiro de 1939, foi adicionado 

obrigatoriamente aos documentos de judeus o nome Israel para homens e Sarah 

para mulheres. 

A proporção da brutalidade do pogrom de 9 de novembro foi indescritível. Hermann 

Göring, chefe da SA (Tropa de Assalto), lamentou "as grandes perdas materiais" 

daquele 9 de novembro de 1938, acrescentando: "Preferia que tivessem 

assassinado 200 judeus em vez de destruir tantos objetos de valor!" 

  

1943: Goebbels declara guerra total 

No dia 18 de fevereiro de 1943, Joseph Goebbels, ministro da Propaganda de Hitler, 

proclamou a "guerra total" num discurso à nação, em que apelava aos sentimentos 

nacionalistas alemães, e mais tarde transmitido pelo rádio.   

  

Parte superior do formulário 

  

  

NÃO ESQUECER E JAMAIS PERDOAR: Repressão na  CSN em 1988 

 
Bruno Lima Rocha – FB ·  
 
"Há (30) anos, em 9 de novembro de 1988, três trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) foram assassinados por militares na repressão a uma greve na empresa, em Volta Redonda 

(RJ). A paralisação na estatal havia começado dois dias antes, por reajuste salarial, jornada de 40 

horas semanais, e readmissão dos demitidos no ano anterior, entre outras reivindicações. Em 9 

de novembro, o Exército e a PM invadiram a empresa, em uma ação que contou com muita 

violência. Foram assassinados Carlos Augusto Barroso, de 19 anos (com uma coronhada 

na cabeça quando estava caído no chão), Walmir Freitas Monteiro, de 27 anos (baleado 

pelas costas), e William Fernandes Leite (baleado no pescoço). Outras 9 pessoas ficaram 

gravemente feridas. Devido à repressão, o movimento sindical passou a se referir ao episódio 

como o Massacre de Volta Redonda. Em 1º de maio do ano seguinte, foi inaugurado um 

monumento às vítimas, obra de Oscar Niemeyer. Antes mesmo de ser oficialmente inaugurada, 

a escultura foi bombardeada. A obra passou por uma restauração e foi reinaugurada depois de 

alguns meses, mantidas algumas marcas da destruição. Descobriu-se anos depois que o ataque 

foi feito a mando do general Álvaro de Souza Pinheiro, do Exército. 
Em 1993, a banda Garotos Podres lançou a música "Aos Fuzilados da CSN", que ganhou 

videoclipe em 1º de maio de 2018 - 
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https://youtu.be/y3GV7-Mifxk?fbclid=IwAR0dxPzuxvC8GMhgOlBKeYoTh2oqF95P4mU0W6oG56dPMR0sxSGkd7Ysqic  
"Fuzilados da CSN assassinados no campo, torturados no DEOPS, espancados na greve 

A cada passo desta marcha Camponeses e operários tombam homens fuzilados 

Mas por mais rosas que os poderosos matem nunca conseguirão deter a Primavera! 

Pois o futuro vos pertence!" 
 

 BOM DIA, DEMOCRACIA engajado: 

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

Combate à fome, desemprego e discriminações 

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 

 

       AS  4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país ainda morrendo, com menos de 300 

obitos em média por dia, mas preocupa. 

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando, na contramão da ofensiva mundial 

contra os combustíveis fósseis 

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

mapa da fome: Gasolina chega a R$ 8,00 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS – O novo confronto Câmara x 

Supremo na questão do orçamento paralelo 

José Álvaro Moisés - A atualidade do pensamento de Francisco Weffort diante da ameaça à 

democracia 
https://gilvanmelo.blogspot.com/.../jose-alvaro-moises... 

  

4.1.Eleições 2022: Bolso no PFL e Lula com Alkmin 

Celso Rocha de Barros – Lula e Alckmin 

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

PORTO ALEGRE  

Artistas entregam a Luis Fernando Verissimo desenhos em repúdio aos ataques 

contra seu retrato 

A pasta contém 25 desenhos e alguns breves textos feitos por artistas da mostra e também por 

participantes do desagravo 

https://youtu.be/y3GV7-Mifxk?fbclid=IwAR0dxPzuxvC8GMhgOlBKeYoTh2oqF95P4mU0W6oG56dPMR0sxSGkd7Ysqic
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/jose-alvaro-moises-atualidade-do.html?fbclid=IwAR3luKOGkwi_JChRSfKe0SONPFmzONNQqYHn6_e6r-pgX7AOVB5GJeqKBpc
https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/11/celso-rocha-de-barros-lula-e-alckmin.html?fbclid=IwAR05AAU3BRzn_kcdS_a7rIl2wJP_fCCGj3qXf9y8jLtu-j51RCKy_r0EwIY


Publicado BRASIL DE FATO 
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repudio-aos-ataques-contra-seu-retrato  

   

 A terceira via do agronegócio é mais uma fria: bolsonarismo sem 

Bolsonaro, respeitando os camaradas chineses (por Tarso Genro) 

Nas principais entrevistas de líderes empresariais nacionais, o 'projeto de 

nação' é subsumido no projeto pensado para os seus negócios 

 

https://sul21.com.br/opiniao/2021/11/a-terceira-via-do-agronegocio-e-mais-uma-fria-bolsonarismo-sem-bolsonaro-respeitando-

os-camaradas-chineses-por-tarso-genro/  

Tarso Genro (*) 

Alguns dizem que a luta entre as classes se torna supérflua para compreender a História, numa época 

em que existe a possibilidade de ser manipulado o patrimônio genético da humanidade, convertendo-

o em matéria prima para o desenvolvimento do capitalismo. Outros – os mais cansados – dizem que o 

fim da História já está situado nesta “conversão” do patrimônio biológico em patrimônio capitalista, e 

que o nosso limite está dado pela própria possibilidade de converter a democracia liberal em 

democracia “dialógica”, com quem vai controlar aquele capital biológico. Como sou um historicista 

incorrigível aposto que a política pode, tanto socorrer uma, como outra alternativa, bem como direcioná-

las para sentidos humanistas e libertários ainda não engendrados. 
O Fim da História – em Fukuyama – estaria provado pelo fim da ideia socialista “real”, na URSS, a partir 

do qual a democracia liberal iria prosperar em corações e mentes, livres da ideia da igualdade, 

substituída pela ideia da competição. Esta era projetada como início da dignidade humana, na qual a 

norma da “igualdade de oportunidades” promoveria ricos em todos os cantos do mundo. Só que o 

capitalismo, liberado da guerra entre os “sistema concorrentes” (como tese), aproveitou a oportunidade 

para se livrar da modesta “farra” de gastos da social democracia e escancarou-se na eliminação da 

pobreza: tratou da eliminação física dos pobres, não pela tese, mas pela concretude da “miséria 

crescente”, que mata pela fome e pela doença. 
A  aplicação de um Projeto fascista, na Itália e na Alemanha, só foi possível através  de uma vasta 

aliança política induzida, predominantemente (na Alemanha), a partir da unidade da grande burguesia 

da  indústria moderna, num país humilhado na  Segunda Grande Guerra; e (na Itália), a partir de uma 

aliança mais ampla – agrário-industrial – que abrangeu vastos setores dos camponeses médios, 

demandados pelo desespero dos pobres do campo, que os assediavam por tratamentos salariais mais 

dignos. 
Em ambos os  países  a insegurança geral da sociedade civil – em todas as classes – permitiu que no 

curso das crises de expectativas sobre o futuro, se impusesse a facção que mostrou mais força para 

instaurar uma nova ordem. A contenção da desordem, que minava as expectativas do amanhã, jogou 

um papel decisivo na montagem da nova subjetividade política permissiva. A mesma que apoiou as 

camarilhas dos marginais que chegaram ao poder pela violência direta, que assolou as ruas grandes 

cidades italianas e alemãs. 
É recomendável uma atenção política especial a um triplo movimento do sistema bolsonariano de poder 

em vigor, no qual  sua irracionalidade política tem três pilares bem sucedidos:  a desunião da oposição 

republicana e democrática, que gera suspeitas sobre a nossa capacidade de governar com firmeza; a 

formação de um “senso comum”, que vê o mal como virtude, capaz de expurgar a insegurança da sua 

vida cotidiana; a esterilização da crítica pelos meios de comunicação de massa empresariais, que 

separam dois lados do projeto bolsonariano: um que diz que ele é incompetente e autoritário, outro que 

ele está “errando”, porque não é suficientemente “reformista”, em termos neoliberais. 
“Ele mente sempre e não mente nunca. Sua falsidade é a sua autenticidade. Soa complicado, mas é 

bastante simples. Ele acredita em tudo e não acredita em nada. É um ator. Mas você ainda não se 

cansou” dele, diz o personagem de Klaus Mann, no seu “Mefisto – romance de uma carreira”. No 

clássico antifascista do filho de Thomas Mann, – em cujas passagens decisivas são pintados os painéis 

da democracia em decadência – já estão nítidos os traços do que viria a ser o perfil da extrema-direita 

no século vindouro. 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/artistas-entregam-a-luis-fernando-verissimo-desenhos-em-repudio-aos-ataques-contra-seu-retrato
https://www.brasildefato.com.br/2021/11/08/artistas-entregam-a-luis-fernando-verissimo-desenhos-em-repudio-aos-ataques-contra-seu-retrato
https://sul21.com.br/opiniao/2021/11/a-terceira-via-do-agronegocio-e-mais-uma-fria-bolsonarismo-sem-bolsonaro-respeitando-os-camaradas-chineses-por-tarso-genro/
https://sul21.com.br/opiniao/2021/11/a-terceira-via-do-agronegocio-e-mais-uma-fria-bolsonarismo-sem-bolsonaro-respeitando-os-camaradas-chineses-por-tarso-genro/


“Não podemos fazer molecagem com um cliente como a China”, disse o empresário goiano Marcello 

Brito, Presidente das Associação Brasileira do Agronegócio, na sua axial entrevista ao Estadão (07.11), 

através da qual ele faz uma crítica ácida das relações internacionais do país, no Governo Bolsonaro. O 

empresário apresenta-se como defensor  de uma “terceira via”, já que concluiu (de forma não 

propriamente original), que “precisamos de um projeto de País”, dogma que os empresários sempre 

lembram, quando querem dizer que seus interesses negociais não estão sendo bem tratados, pelo 

sistema de poder que eles mesmo montaram. 
A  entrevista não foge à regra costumeira das principais entrevistas do líderes empresariais nacionais, 

nas quais sempre o “projeto de nação” é subsumido no projeto pensado para os seus negócios. Neste 

“projeto”, as suas ideias de Governo ideal estão sempre ligadas aos atendimentos das corporações 

empresariais e dos setores da produção, onde prosperam os seus negócios. Isto, evidentemente, não 

é nenhuma novidade, mas adquire uma importância maior quando a entrevista é contrastada com a 

votação da PEC do “calote”, na nossa “exemplar” Câmara de Deputados: os números daquela votação 

dizem muito do que poderá ser a grande problemática da governabilidade, no Governo que seguirá o 

de Bolsonaro. 
Dois terços de uma Câmara Federal, que certamente não será muito diferente da próxima, aprovaram 

uma Emenda Constitucional que, simplesmente, ao aplicar um calote nos credores da União (que 

envolve a totalidade da pirâmide de classes da sociedade), responde apenas aos imediatos interesses 

clientelistas da esfera política, embora o seu prejuízo atravesse todas as classes: dos trabalhadores 

credores da União, aos empresários dos setores médios e inferiores; das unidades federadas aos 

grandes empresários empreiteiros, com créditos firmes na União. 
É possível observar  que em 9 entre 10 entrevistas destes líderes de negócios não estão 

contempladas as questões da soberania do país, da desigualdade social, do desemprego e da 

fome; muito menos da tendência genocida e negacionista do Governo que ele promoveram; nem 

é falado no sofrimento imenso de milhões de pessoas, que não só foram atingidas pela morte e 

pela doença – face tanto ao descaso sanitário do Governo Bolsonaro – como também pela 

violência, promovida ao primeiro plano da política, em todas as nossas instâncias políticas e 

territoriais. 
O fato do empresário ter dito verdades sobre a nossa política externa e sobre a necessidade de tratar 

bem os clientes dos nossos negócios externos, – todavia – não lhe retira do campo político criminoso, 

que a maioria do grande empresariado do país se inscreveu. No atual período, o campo que rejeita 

outra saída econômica – para o país – fora dos quadros do atual ultraliberalismo de Guedes e 

Bolsonaro, não tem condições de implementar qualquer via. Renegar Bolsonaro, sem renegar o 

ultraliberalismo e a corrupção sistêmica que lhe segue, será apenas uma modesta repaginação do 

“bolsonarismo sem Bolsonaro” 
Esta repaginação poderá ter seu caminho eleitoral facilitado pela desunião das esquerdas e pela 

ausência de uma oposição democrática ampla. Só esta seria capaz de pactuar uma saída para crise, 

por fora do autoritarismo fascista, que já nos custou o peso do ridículo global, a volta da fome e da 

exclusão radical e as mais de 600 mil mortes do seu negacionismo medieval. Olhando com lupa a 

votação da PEC do “calote” e o discurso do Presidente ruralista, inconformado com o tratamento dado 

aos “camaradas chineses”, podemos concluir que o tempo é cada vez mais curto e o perigo do fascismo 

ultraliberal é cada vez mais real. As soluções não vêm do mercado, mas da democracia, não vêm 

da ideia do mérito, mas da igualdade real, não vêm do calote, mas da responsabilidade social 

que poderá ser assumida por um Governo legítimo, saído de eleições livres e justas, nas quais 

o fascismo e os fascistas tenham uma derrota acachapante. 
(*) Tarso Genro foi governador do Estado do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, ministro da Justiça, ministro da 

Educação e ministro das Relações Institucionais do Brasil. 
 

ENCERRAMENTO 

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

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

  

 



Artistas entregam a Luis Fernando Verissimo desenhos em repúdio aos ataques 

contra seu retrato 

A pasta contém 25 desenhos e alguns breves textos feitos por artistas da mostra e também por 

participantes do desagravo 
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Artistas entregam a Luis Fernando Verissimo desenhos em repúdio aos ataques 

contra seu retrato 

A pasta contém 25 desenhos e alguns breves textos feitos por artistas da mostra 

e também por participantes do desagravo 

Publicado BRASIL DE FATO 
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Conselho eleitoral aponta reeleição de Daniel Ortega na Nicarágua 

FSLN tem 74,9% da preferência contra 14,7% do 2º colocado apontam resultados 

preliminares 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 18:37 

 

Enem: entenda por que profissinais do Inep pediram demissão na véspera do 

exame 

Equipes relatam clima de insegurança e medo no cotidiano do órgão; Assinep 

responsabiliza "postura da alta gestão" 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 18:27 

 

Artigo | Exibição de Marighella nos cinemas é uma vitória contra a censura e deve 

ser celebrada 

Lançamento do filme de Wagner Moura sobre o guerrilheiro é um ato de coragem, 

sobretudo na atual conjuntura brasileira 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 17:58 
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Incra falta a audiência pública na Alerj que debateu assentamentos e combate à 

fome no Rio 

Deputada Renata Souza (PSOL) vai encaminhar ofício ao órgão federal pedindo 

explicações sobre ausência na discussão 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 17:44 

 

Os rostos da Ocupação 8 de Março do MTST em Recife: “Minha esperança é ter 

minha moradia digna” 

350 famílias vivem em um terreno em Boa Viagem, área nobre da capital, e já 

venceram a primeira tentativa de despejo 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 17:08 

 

Lira desafia STF, critica OAB e mantém nova votação da PEC dos Precatórios 

nesta terça-feira 

Presidente da Câmara também acusou os opositores da Proposta de Emenda 

Constitucional de terem motivações eleitorais 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 16:59 

 

Seis centros olímpicos retomam atividades e abrem as portas ao público no DF 

As atividades em seis das 12 unidades estarão funcionando com 100% da 

capacidade para atender a população 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 16:29 

 

Ausente de acordo ambiental latino-americano, Brasil expõe contradição entre 

discurso e prática 

Acordo de Escazú é resultado de conferência ambiental realizada no Rio de 

Janeiro e prevê a defesa de ativistas 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 14:56 

 Centrais sindicais brasileiras doam peças à Venezuela retribuindo oxigênio para 

Manaus 

Dirigentes da CUT, CTB, UGT e Força Sindical entregaram uma tonelada de peças 

industriais à empresa Sidor 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 11:31 
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Falta de acesso à vacina e à máscara: Caximba é recordista de casos de covid em 

Curitiba (PR) 

Bairro tem 3.095 casos para cada 10 mil habitantes, a maior taxa de contágio em 

Curitiba 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 14:01 

 

No DF, parlamentares propõem políticas públicas de apoio às vítimas de covid-19 

Projeto de Lei propõe diretrizes de proteção social voltado a crianças e 

adolescentes em situação de orfandade 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 13:42 

 

Centrais sindicais brasileiras doam peças à Venezuela retribuindo oxigênio para 

Manaus 

Dirigentes da CUT, CTB, UGT e Força Sindical entregaram uma tonelada de peças 

industriais à empresa Sidor 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 11:31 

 

Retomada indígena em Piraquara (PR) faz vigília por visibilidade à presença 

indígena na COP26 

Ato acontece nesta terça (9), também com presença de movimentos populares 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 11:24 

 

Jovem é morto com mais de 15 tiros durante operação policial em Curitiba (PR) 

Eduardo Felipe tinha 16 anos e era trabalhador da reciclagem na comunidade 

Portelinha; moradores realizaram protesto 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 11:12 

 

No RJ, Faperj prorroga prazo para entrega de propostas de apoio às escolas 

públicas 

Para o programa está destinado um orçamento que pode chegar a cerca de R$ 8 

milhões 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 11:03 

 

Não vacinados representam quase 80% dos internados com covid-19 no Distrito 

Federal 

Monitoramento considera os pacientes admitidos ou que receberam alta do 

Hospital de Campanha do Gama 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 10:44 
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Nas palafitas do Pina, campanha Mãos Solidárias em Pernambuco inaugura 

cozinha comunitária 

Com capacidade de produção de 500 marmitas por dia, cozinha conta com 

colaboradores dos movimentos populares 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 10:33 

 

Luis Arce completa 1 ano na presidência da Bolívia: veja um balanço da gestão 

Após 12 meses de governo do MAS-IPSP, Bolívia volta a estar entre as nações que 

mais crescem na América Latina 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 10:29 

 

Epidemiologista premiado mundialmente aponta negacionismo para rejeitar 

medalha de Bolsonaro 

César Victora recusou a homenagem indicando também as perseguições aos 

cientistas e os cortes nas verbas para a ciência 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 10:15 

 

Produtos saudáveis e livres de veneno: saiba mais sobre ação do MST na Paraíba 

A Cesta Produtos Terra Boa fornece alimentos produzidos por assentados e 

agricultura familiar 

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 09:37 

 

 

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS 

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter 

 

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/1538278746520490 

 

Dia 08 do novembro azul, toda a atenção à saúde do homem. Cuidado com o silencioso câncer de 

próstata, a maior causa de morte entre pacientes com esta doença. Procure um médico. 

* 

Fim de semana tenso em Brasília com determinação da Ministra Rosa Weber à Câmara dos 

Deputados pedindo informações em 24 horas sobre vergonhosa votação que aprovou PEC dos 

Precatórios com voto de parlamentares em viagem. Ela é relatora do mandado de segurança 

apresentado por parlamentares de oposição pedindo invalidação da sessão. Se Lira descumprir pode 

ser preso. O escandaloso escárnio do mensalão por dentro, que faz de Lira o comandante do Centrão 
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como principal protagonista da conjuntura, através das Emendas Parlamentares de Relator e 

Orçamento Secreto, está vindo à tona. A Nação não está aguentando. Enquanto isso, cientistas, em 

protesto à autoconcessão por Bolsonaro de comenda por distinção à Ciência, devolvem a medalha.  

Vergonha! 

Como fazemos diariamente,  

estamos abrindo nosso 

“BOM DIA, DEMOCRACIA” 

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA,  

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO FERRABRAZ, PORTAL LITORAL NORTE e 

JORNAL COLETIVO 

Com o apoio da Central Única dos Trabalhadores CUT/RS , ADURGS SINDICAL e CRESOL 

Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da informação 

transparente/ 

 

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em meu FB e conto 

neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO.  

Nossa PLAY LIST musical, que acompanha a programação diariamente das 10h às 24 h foi organizada 

por GUILHERME XAVIER SOBRINHO. Da meia noite às seis horas levamos ao ar a ESTAÇÃO ZUZA 

HOMEM DE MELLO, grande crítico musical e introdutor do Jazz no Brasil, recentemente falecido, com 

muito Jazz, Blues e músicas internacionais. BLUEs. E de 6.00 às 8.00 da manhã é hora do chimarrão 

com este que vos fala, em homenagem às nossas raízes sertanejas e campeiras, numa play list que 

inclui as califórnias da canção no RS, organizada pelo músico Celso Jardim, de Torres. 

FIQUE CONOSCO. ACESSE: 

Podcast - 

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

urce=whatsapp 

 

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS 

 

O GLOBO 

Reajuste nos transportes pressionará inflação em 2022 

ESP 

Bico avança e mais de 2 milhões de informais recebem ate 1 salário 

FOLHA 

Bolsonaro esvazia fundos para fiscalização trabalhista 

PODCASTS 

O Assunto G1 DIA 8 DE NOVEMBRO Moro e Dallagnol - Lava Jato vai às urnas 

Na conversa com Renata Lo Prete, a repórter da Globo, colunista do G1 e apresentadora da 

Globonews Andréia Sadi reconstrói as movimentações de ambos e avalia cenários para cada um. O 

consultor Mauricio Moura, fundador do instituto Ideia, aponta o grau de conhecimento que o 

eleitorado tem de Moro como principal ativo dele na comparação com outros postulantes da 

“terceira via”. 

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/08/o-assunto-574-moro-e-dallagnol-lava-

jato-vai-as-urnas.ghtml 



CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 8 DE NOVEMBRO 

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/o-legado-de-marilia-mendonca-para-as-

mulheres-e-a-cultura-brasileira-ouca-podcast.shtml  

O legado de Marília Mendonça para as mulheres e a cultura brasileira 

Cantora de 26 anos morreu na sexta-feira (5) em acidente de avião 

TV 247  

https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128  

Giro das 11 - O lavajatismo tem força eleitoral? + Sextou com Sara e o pretoguês (05.11.21) 

Giro das 11 - O lavajatismo tem força eleitoral? + Sextou com Sara e o pretoguês (05.11.21) 

Bom dia 247: Moro e Dallagnol, dois picaretas na política (5.11.21) 

Bom dia 247: Moro e Dallagnol, dois picaretas na política (5.11.21) 

RODA VIVA – Wagner Moura 

https://www.youtube.com/watch?v=xeYtn2GuRvk  

OPINIÕES  

Gilvan Cavalcanti FB l51g1p5of751n sh109or0ug • Dia 07 outubro 

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

- O que alguns formadores de opinião pública pensam 

DESTAQUES 07/11/2021 

Sergio Fausto* - Por um patriotismo democrático 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../sergio-fausto-por-um... 

Merval Pereira - A hora do Supremo 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-pereira-hora... 

Míriam Leitão - Orçamento secreto no centro do palco 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao... 

Eliane Cantanhêde - ‘Boiada’ na PF 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../eliane-cantanhede... 

Bernardo Mello Franco - O mensalão do capitão 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bernardo-mello-franco... 

Dorrit Harazim - Miudezas 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../dorrit-harazim... 

Luiz Carlos Azedo - Precatórios, ética e segurança jurídica  

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo... 

Elio Gaspari - Joe Biden está sem rumo 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../elio-gaspari-joe... 

Bruno Boghossian - A eleição do recall 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-boghossian... 

Vinicius Torres Freire - Auxílio Brasil ainda é promessa oca 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-torres... 

Janio de Freitas – No país que nunca chega lá 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../janio-de-freitas-no... 

Cristovam Buarque* - Calotes seculares 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../cristovam-buarque... 

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

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



Gilvan Cavalcanti FB OnteSpm àaosg ni108:0o149 • DIA 06 OUTUBRO 

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

- O que alguns formadores de opinião pública pensam 

DESTAQUES 06/11/2021 

Ricardo Noblat - Decisão de Rosa atinge o Centrão. Mexeu com ele, mexe com Bolsonaro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ricardo-noblat... 

Demétrio Magnoli - Agonia do bolsonarismo 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../demetrio-magnoli... 

Hélio Schwartsman - Carteiradas contra a República 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../helio-schwartsman... 

Oscar Vilhena Vieira* - Liberticídio antivax 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../oscar-vilhena-vieira... 

Alvaro Costa e Silva – Candidatos espantosos 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../alvaro-costa-e-silva... 

Carlos Alberto Sardenberg - Moro e Dallagnol 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../carlos-alberto... 

Carlos Góes - Bolsa Família é o Brasil que deu certo 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../carlos-goes-bolsa... 

Dora Kramer - Trava no abuso 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../dora-kramer-trava-no... 

Fernando Schüler* - A democracia de tutela 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../fernando-schuler... 

Marco Antonio Villa - Distopia brasileira 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../marco-antonio-villa... 

Adriana Fernandes - R$ 15 milhões por voto 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../adriana-fernandes-r... 

João Gabriel de Lima - Do blablablá às ações concretas 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../joao-gabriel-de-lima... 

Miguel Reale Júnior* - Vergonha e esperança 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miguel-reale-junior... 

Bolívar Lamounier* - Uma luz bruxuleia no fim do túnel 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bolivar-lamounier-uma... 

Marcus Pestana* - As mudanças culturais a partir da internet e suas redes 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../marcus-pestana-as... 

Ministra do STF determina suspensão de gastos de orçamento paralelo 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ministra-do-stf... 

O que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

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

BOLETIM AEPET DO DIA 04 OUTUBRO  

Otto Alencar costura criação de imposto sobre exportação de petróleo cru e mudanças na política de 

preços da Petrobrás - Para presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, estatal deve 

implantar política de preços justos, adotando como parâmetro não só o mercado internacional, mas 

custos e sustentabilidade da indústria 

Epílogo da história de uma nação que um dia sonhou que poderia ser soberana: Brasil- No próximo 

ano (2022) completaremos dois centenários de nossa pseudo independência : o 7 de setembro. 



https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/7030-epilogo-da-historia-de-uma-nacao-

que-um-dia-sonhou-que-poderia-ser-soberana-brasil  

Vitória da vergonha na Câmara dos Deputados 

Maria Lucia Fattorelli - Vários cambalachos foram adicionados à "emenda" surpresa, além da 

manutenção do ESQUEMA FRAUDULENTO denominado SECURITIZAÇÃO 

Cidadania – garantia dos direitos sociais 

"Os homens enganam-se quando se julgam livres. Têm consciência das suas ações, mas são 

ignorantes quanto às causas que as determinam", Espinosa 

Felipe Quintas e Pedro Augusto Pinho - https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-

geral/item/7033-cidadania-garantia-dos-direitos-sociais 

  

NOTÍCIAS DO DIA 

 

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal 

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA 

Nicarágua realiza eleições presidenciais em meio a intervenções externas e erros do governo 

Daniel Ortega, que lidera o país desde 2007, tenta reeleição com forte controle sobre a oposição 

Publicado BRASIL DE FATO- https://www.brasildefato.com.br/2021/11/06/nicaragua-realiza-eleicoes-

presidenciais-em-meio-a-intervencoes-externas-e-erros-do-governo 

Resumão diário #161: Segunda-feira, 8 de novembro G1 

Fim de semana é marcado por adeus a Marília Mendonça: cantora de 26 anos morreu na sexta-feira 

em um acidente de avião. Velório foi acompanhado por milhares de fãs em ginásio de Goiânia; Pfizer 

entrega 1,1 milhão de novas doses da vacina contra Covid; Primeiro-ministro iraquiano sofre 

atentado a bomba; EUA abrirão as fronteiras aéreas e terrestres nessa segunda-feira. 

Governo vê placar apertado, mas espera que plenário do STF reverta suspensão de emendas de 

relator - Blog do Gerson Camarotti 

Primeira semana da COP26 foi marcada por ausências e promessas 

Evento em Glasgow repercutiu as ausências de Bolsonaro, Putin e Xi Jinping. Brasil aderiu a 3 dos 4 

compromissos firmados. Ouça 

Ainda sem respostas da PGR, CPI cogita convocar Aras - Senadores se articulam para convocar 

procurador-geral a prestar depoimento caso ele demore a dar uma resposta sobre relatório 

A renúncia dos vinte e um cientistas brasileiros à comenda do governo federal está ecoando depois 

que Bolsonaro se autoconcedeu comenda. A repercussão é mundial. 

Le Monde [1] - DW (Deutsche Welle) [2] NDTV (India) [3] BBC [4] 

[1] https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/07/bresil-vingt-et-un-scientifiques-en-

opposition-avec-jair-bolsonaro-refusent-une-medaille_6101253_3210.html  

[2] https://www.dw.com/pt-br/cientistas-renunciam-a-medalha-concedida-por-bolsonaro/a-

59742821  

[3] https://www.ndtv.com/world-news/21-brazil-scientists-refuse-medals-in-row-with-jair-

bolsonaro-2601600  

[4] https://bbc-edition.com/in-brazil-twenty-one-scientists-in-opposition-to-jair-bolsonaro-refuse-a-

medal/ 

Artigo da Lei da Ficha Limpa pode tornar Deltan Dallagnol inelegível por 8 anos 

A inelegbilidade se dá por um Processo Administrativo Disciplinar em curso no Conselho Nacional do 



Ministério Público 

Publicado BRASIL DE FATO 

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/06/artigo-da-lei-da-ficha-limpa-pode-tornar-deltan-

dallagnol-inelegivel-por-8-anos 

Internacionais 

Reino Unido lançará ensaio com medicamento antiviral contra Covid este mês 

O Globo 

Nacionais 

PRECATÓRIOS: O que é isso? 

file:///C:/Users/paulo/Downloads/A%20FOLHA%20797%20(1).pdf 

Paulo Timm – A FOLHA, Torres RS – Dia 5/12 novembro 2021 

Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. 

É o que sinto, neste momento, ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do 

PDT de apoiar a famigerada PEC dos Precatórios. 

A mim só me resta um caminho : deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do 

meu partido reavalie sua posição. 

Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a 

decisão e voltarmos ao rumo certo. 

Não podemos compactuar com a farsa e os erros bolsonaristas. 

Justiça social e defesa dos mais pobres não podem ser confundidas com corrupção, clientelismo 

grosseiro, erros administrativos graves, desvios de verbas, calotes, quebra de contratos e com abalos 

ao arcabouço constitucional. 

Ciro Gomes - https://twitter.com/cirogomes/status/1456218908743065610...- 

J.L.Oreiro – Economista – Comentário sobre PEC Precatórios 

https://www.facebook.com/jose.oreiro.3/videos/4740314412666256/ 

valor.globo.com › politica › noticia'Se você elimina o teto, investidor estrangeiro fica temeroso ... 

Há 1 dia • 'Se você elimina o teto, investidor estrangeiro fica temeroso', diz Temer, sobre PEC dos 

Precatórios Ex-presidente volta a defender que edição de créditos extraordinários seria melhor 

solução, sob argumento da calamidade pública 

g1.globo.com › politica › blogPlanalto teme derrota no STF sobre PEC dos Precatórios | Blog ... 

Há 16 horas • O Palácio do Planalto teme uma derrota no Supremo Tribunal Federal sobre a PEC dos 

Precatórios. A área jurídica já contava com contestações à medida no STF, mas depois que ela viesse 

a ser ... 

www.otempo.com.br › politica › temer-defende-creditTemer defende créditos extraordinários para 

custear Auxílio ... 

Há 1 dia • O ex-presidente Michel Temer (MDB) disse nesta quinta-feira (4) que o melhor caminho 

para custear o Auxílio Brasil é a edição de créditos extraordinários, e não a PEC dos Precatórios ... 

PEC dos Precatórios é “tentativa de calote repaginada”, diz OAB 

https://www.oantagonista.com/brasil/pec-dos-precatorios-e-tentativa-de-calote-repaginada-diz-

oab/?utm_campaign=SAB_TARDE&utm_content=link-

659146&utm_medium=email&utm_source=oa-email - A OAB classificou a PEC dos Precatórios, 

aprovada na madrugada da última quinta-feira, como “flagrantemente inconstitucional”. Em nota 

divulgada neste sábado, a entidade afirmou que a proposta é uma “tentativa de calote repaginada”. 

De acordo com a OAB, a PEC viola... [leia m 

Deputada do MDB ‘garante’ emendas com Lira um dia após trair o partido na PEC dos Precatórios 



https://br.noticias.yahoo.com/deputada-mdb-garante-emendas-com-182908337.html  

 

Média de mortes fica abaixo de 300 pelo sexto dia, mostra consórcio de imprensa 

O Globo - https://br.noticias.yahoo.com/m%C3%A9dia-mortes-fica-abaixo-300-231735762.html O 

Brasil registrou nesta sábado 305 mortes por Covid-19, elevando para 609.417 o total de vidas 

perdidas para o novo coronavírus desde o começo da pandemia. A média móvel foi de 236 óbitos, 

diminuição de -30% em comparação com o cálculo de duas semanas atrás, o que indica tendência de 

queda. É o sexto dia do índice abaixo de 300. 

Os dados são do consórcio formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. 

Paulo e reúne informações das secretarias estaduais de Saúde divulgadas diariamente até as 20h 

Foram registrados também 10.648 novos casos de Covid-19 em todo território nacional, totalizando 

21.871.930 pessoas que já se contaminaram com o vírus. A média móvel foi de 10033 diagnósticos 

positivos, uma diminuição de -17% em comparação ao índice de duas semanas atrás, o que 

demonstra tendência de queda. 

A "média móvel de 7 dias" faz uma média entre o número do dia e dos seis anteriores. Ela é 

comparada com média de duas semanas atrás para indicar se há tendência de alta, estabilidade ou 

queda dos casos ou das mortes. O cálculo é um recurso estatístico para conseguir enxergar a 

tendência dos dados abafando o ruído" causado pelos finais de semana, quando a notificação de 

mortes se reduz por escassez de funcionários em plantão. 

Vacinação 

Vinte e uma unidades federativas do Brasil atualizaram seus dados sobre vacinação contra a Covid-19 

neste sábado (por um problema técnico do consórcio, não foi possível atualizar os dados do Piauí). 

Em todo o país, 155.663.694 pessoas foram parcialmente imunizadas com a primeira dose de uma 

das vacinas, o equivalente a 72,97% da população brasileira. Já 119.221.554 pessoas estão 

totalmente imunizadas (com as duas doses ou com a vacina de dose única), ou seja, 55,89% da 

população nacional. No total, 9.817.065 receberam doses de reforço. 

Nas últimas 24h, foram registradas a aplicação de 941.663 vacinas no Brasil, sendo 254.996 de 

primeira dose, 395.336 de segunda dose, 2.161 de dose única e 289.170 doses de reforço. 

COVID VACINAÇÃO 

Veja como está a vacinação contra a Covid-19 no Brasil 

SAO PAULO/ SP, BRASIL,- 08.04.2021 - Aplicação da dose no braço, passo a passo da vacinação contra 

a Covid-19, Coronavírus. - https://br.noticias.yahoo.com/veja-como-est%C3%A1-

vacina%C3%A7%C3%A3o-contra-001000936.html  

75,2% 

DA POPULAÇÃO COM AO MENOS UMA DOSE 

56,1% 

DA POPULAÇÃO COM O 1º CICLO VACINAL COMPLETO 

4,7% 

DA POPULAÇÃO COM A DOSE DE REFORÇO 

155.812.037 

APLICAÇÕES DA 1ª DOSE 

115.045.336 

APLICAÇÕES DA 2ª DOSE 

4.541.360 

APLICAÇÕES DE DOSE ÚNICA 

% DA POPULAÇÃO ADULTA VACINADA* 



Estado - Ao menos uma dose - Totalmente 

São Paulo - 83,3% - 69,5% 

Mato Grosso do Sul - 77,3% - 65,1% 

Rio Grande do Sul - 78,3% - 61,9% 

Santa Catarina - 79,9% - 59,8% 

EXÉRCITO RETIRA DE BOLSONARO A CONDIÇÃO DE EXPULSO[CASO LAURINHA – Paulo Ghiraldelli 

Vídeo explica como a entrada de Laurinha sem vestibular em escola militar serviu para militares 

reabilitarem o Bozo!  

📕 A república de brasileira: de Deodoro a Bolsonaro - 2ª Edição - https://amzn.to/3jDJB47 

Michel Gherman mostra o nazismo no bolsonarismo 

https://youtu.be/zNM-shUEsX8  

br.noticias.yahoo.com › hoje-é-dia-cecíliaHoje é Dia: Cecília Meireles e Dia do Radialista são 

destaques- https://br.noticias.yahoo.com/hoje-%C3%A9-dia-cec%C3%ADlia-meireles-

120000555.html  

Semana entre 7 e 13 de novembro abre o primeiro domingo do mês com um dos grandes nomes da 

literatura brasileira. No dia 7 de novembro, o nascimento da jornalista, pintora, poetisa, escritora e 

professora Cecília Meireles completa 120 anos. Cecília é presença constante em programas da 

Empresa Brasil de Comunicação. 

Em 2014, o Portal EBC publicou uma matéria contando a história de Cecília Meireles. Em 2011, a 

história dela foi contada em dois episódios do programa De Lá Pra Cá. E, agora, em 2021, o Memória 

Rádio MEC relembrou uma edição do programa Merece Ser Lido em Voz Alta de 1974 dedicado a 

poemas e crônicas dela. 

CLIQUE PARA ABRIR 

De lá pra cá - https://youtu.be/rZhUqGjJXpQ - https://youtu.be/oBr-WcH5W1k  

https://br.noticias.yahoo.com/hoje-%C3%A9-dia-cec%C3%ADlia-meireles-120000555.html 

 

Cerca de 90 concursos públicos abertos reúnem quase 17 mil vagas no país; veja lista G1 

Cargos são em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 32 mil no Tribunal Regional 

Federal de Justiça da Terceira Região. 

Exposição digital inédita na América Latina é inaugurada em Florianópolis G1 

Obras de arte digital 3D poderão ser compradas através de um QR Code. 'Estamos vivendo uma nova 

renascença', diz diretor de animação. 

Lideranças esperam que chapa com Lula e Alckmin tenha reflexo também na eleição em SP 

MÔNICA BERGAMO 

https://br.noticias.yahoo.com/lideran%C3%A7as-esperam-que-chapa-com-112900656.html A 

expectativa de lideranças do PT e do PSB que tentam costurar uma chapa de Luiz Inácio Lula da Silva 

para presidente com Geraldo Alckmin de vice é a de que ela tenha reflexo também na eleição em São 

Paulo.  

Com o tucano, favorito hoje na disputa paulista, fora dela, as chances de vitória seriam maiores para 

os outros candidatos — justamente Márcio França, do PSB, e Fernando Haddad, do PT.  

Os dois têm bom diálogo e uma união também das legendas no plano estadual não estaria 

descartada. Resta saber quem abriria mão de concorrer ao governo. E quem poderia, por exemplo, 

disputar a vice ou o Senado.  

Negociações 

A costura delicada entre lideranças do PT e do PSB envolvem nomes de primeiro escalão das duas 

legendas e já ocorrem há um certo tempo, mas se intensificaram nas últimas semanas.  



Além dos obstáculos naturais para a junção de dois tradicionais adversários políticos, o tempo corre 

contra ela — daí a pressa.  

Para viabilizar a ideia, algumas dificuldades precisam ser contornadas. Em primeiro lugar, tanto Lula 

quanto Alckmin ainda precisam ser convencidos plenamente de que a chapa pode funcionar —não 

apenas para ganhar as eleições, mas especialmente para governar.  

Depois disso, ambos os partidos teriam que chegar a um acordo para que o PT formalizasse uma 

aliança com o PSB e guardasse a vaga de vice-presidente para a agremiação.  

Alckmin então assinaria a ficha de filiação à legenda socialista e seria lançado candidato.  

PORTO ALEGRE – JORNAL MATINAL  

A partir de hoje, escolas que mantêm o ensino remoto estão obrigadas a voltar com as aulas 

presenciais apenas, salvo exceções. Na edição desta segunda-feira, explicamos como deve ser esse 

retorno, definido por decreto estadual. Abordamos ainda os gastos com a pandemia pelo Estado, 

novos números sobre perfil de mortos por covid-19 e a quitação de uma dívida milionária que dará à 

Prefeitura um novo prédio. Boa leitura e boa semana! 

Previsão do tempo: Sol e temperatura amena em todo o RS. Em Porto Alegre, os termômetros ficam 

entre 13ºC e 25ºC. 

 

HOJE, DIA MUNDIAL DO URBANISMO  

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes 

Dia Mundial do Urbanismo | A Organização das Nações Unidas instituiu, em 1949, 8 de novembro 

como o Dia Mundial do Urbanismo, para estimular a reflexão sobre as cidades e questões como meio 

ambiente, transporte e zoneamento. 

O mundo tem cada vez mais favelas. Em todo o mundo um bilhão de pessoas moram em favelas ou 

cortiços, segundo a Organização das Nações Unidas, que alerta: esse número pode chegar a três 

bilhões em 2050 se nada for feito. No encontro de Nairóbi, capital do Quênia, África, encerrado no 

começo de abril 

Referência: www.redebrasilatual.com.br/mundo/2008/12/o-mundo-tem-cada-vez-mais-favelas/ 

Qual o processo de favelização? 

O processo de favelização é decorrente, sobretudo, do processo de inchamento urbano ou 

macrocefalia urbana. 

Favelização e Segregação Urbana. O processo de favelização 

brasilescola.uol.com.br/geografia/favelizacao-segregaca… 

Qual a causa da favelização na Copa do Mundo de 2014? 

Qual a maior favela do mundo? 

Quais são as características das favelas? 

A FAVELIZAÇÃO DO PLANETA Coletânea – P.Timm org.  

https://files.comunidades.net/torrestv/FAVELIZACAO_DO_PLANETA.pdf  

– Para uso em sala de aula 2016 Indice  

1. Um mundo dominado pelas favelas Erminia Maricato 

2.A crise da urbanização planetária David Harvey  

3. A cidade voraz - A cidade voraz – Pepetela 

http://www.portaldaliteratura.com/cronicas.php?id=111  

4. A nova sociedade urbana  

5. As 50 cidades mais violentas do mundo; Brasil tem 16 na lista - InfoMoney  

6. Cidade e arquitetura contemporânea: uma relação necessária - Eunice Helena Sguizzardi Abascal  

7.“Cidade Escandinava de 8 milhões”: A conectividade terrestre como sinônimo de posicionamento 



global  

8. Cidades inovadoras CWT  

9. A derrota da moradia popular  

10. Da (Anti)Reforma Urbana brasileira a um novo ciclo de lutas nas cidades = PEDRO FIORI ARANTES  

11. La dimensión urbana de la desigualdad Alicia Ziccardi,  

12. Las ruinas de la vivenda popular em Mexico 

13. MINHA CASA, MINHA VIDA -- O LIXO URBANÍSTICO Cesar Benjamin  

14. Não há espaço para a arquitetura cordial - Daniela Chiaretti  

15. Brasil: O desafio das cidades  

16. Como viver em mansões ao redor do mundo  

17. O Projeto Pedregulho – RJ  

18. Arquitetura Social perdida  

19. A Cidade, o Habitat universal - Paulo Timm 

20 . A importância do local no mundo globalizado  

21. "A Nova Sociedade Urbana "! "NADA A LONGO PRAZO"! - Richard Sennett  

22. O futuro das cidades  

23. Cooperação e mudanças  

24. Cidades Ameaçadas – L.A. Salomão  

25. Las redes de ciudades: un fenómeno en crecimiento en el plano internacional Verónica Merlo * 

 

DESTAQUE 

 

Favelado é lembrado por voto, lucro e imposto, afirma presidente da Cufa 

JÚLIA BARBON 

qui., 4 de novembro de 2021 5:05 AM 

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Há 121 anos, a palavra "favela" surgia pela primeira vez em um 

documento oficial. Vinha junto de adjetivos associados à sujeira, à imoralidade e ao perigo, na visão 

do chefe da polícia do Rio de Janeiro, se referindo ao Morro da Providência, no centro da cidade. 

"Favelados" eram os soldados que lutaram na Guerra de Canudos e depois ocuparam o morro, com a 

pele manchada pela planta de mesmo nome, comum no sertão nordestino. A data foi oficializada 

como Dia da Favela e neste ano será celebrada com uma série de eventos pelo país. 

Uma das figuras que acompanha a evolução desses territórios há quatro décadas, Preto Zezé, 45, 

atual presidente nacional da ONG Cufa (Central Única das Favelas), critica um olhar público e privado 

que, segundo ele, só vê esses locais como fonte de imposto, voto e lucro. 

Por outro lado, o ex-lavador de carros que virou empreendedor enaltece um movimento de 

empoderamento que tem transformado "estigma em carisma". À reportagem, ele falou também 

sobre a pandemia e o fim do Bolsa Família. 

Pergunta - Qual é a importância do Dia da Favela para o país? 

Preto Zezé - Primeiro, foi a primeira vez em que a palavra favela foi citada em documentos oficiais, 

como um lugar sujo e perigoso, então tem uma importância histórica. Segundo, quem ocupou o 

Morro da Providência foram os soldados sobreviventes da guerra de Canudos, que retornaram ao Rio 

e, como não receberam as casas prometidas caso vencessem, ocuparam o espaço. O paralelo disso 

para hoje é que a população que compõe as favelas são as pessoas despejadas com o fim da 

escravidão, então existe a importância de se reconhecer nesse território. 

Estamos falando de quase 14 milhões de pessoas, segundo a definição do IBGE de "aglomerados 

subnormais". Seria o quarto maior estado da federação e, apesar da pandemia, das mortes e de todo 



o resto, tem um poder de consumo de R$ 119 bilhões por ano [segundo pesquisa do Instituto 

Locomotiva e Data Favela de 2020]. Então comemorar o Dia da Favela hoje é, ao mesmo tempo que 

reconhecer todo esse cenário de desigualdade, dar visibilidade às agendas positivas que 

transformam estigma em carisma e poder. Celebrar essa potência e capacidade de inovar das favelas 

brasileiras. 

Como vê o uso comercial da imagem da favela? 

PZ - Está bombado. Agora tudo é preto e tudo é favela, é impressionante. Você vê propaganda com 

os moleques dançando na parada do ônibus, sem camisa, com a favela ao fundo. Eu penso que esse 

momento é de a gente da favela também repensar. A gente não pode aceitar mais que a favela seja 

vista como aquele grande safári ou laboratório, e os favelados como camundongos que vão ser 

pesquisados e estudados. Ao mesmo tempo, temos que nos qualificar para fazer o "translation" do 

favelês para a linguagem do homem branco do asfalto. 

Por exemplo, [fizemos um fundo em que] priorizamos o grupo mais vulnerável, as mães solteiras, a 

maioria negra. A partir das mulheres atendidas se desencadeou uma rede de cuidado com as 

crianças, com os idosos, e elas viraram lideranças. Estamos apresentando uma forma de sobreviver 

onde o Estado não existe. A favela começa a ser um ator político e econômico estratégico para o 

país. 

A política e o setor privado estão aprendendo a usar o potencial das favelas? O que falta? 

PZ - Só lembram da favela quando é para cobrar imposto, pedir voto ou lucrar vendendo produto. 

Quando a gente entender que, num país desigual como o Brasil, compartilhar riqueza e oportunidade 

com essa população não é gasto, é investimento, aí sim vamos nos tornar uma nação. 

Porque no Brasil não falta dinheiro ou comida. A nossa fome não é um acidente ou um descuido, é 

um projeto. A concentração de renda é um projeto. Mas, se continuar do jeito que está, com as 

riquezas e oportunidades na mão de poucos, vamos construir um abismo e um caos danado. E aí o 

Brasil vai ser só uma ilha de desigualdade, cercada de racismo e mágoa. 

Existe uma desigualdade muito grande entre as favelas e dentro das próprias favelas. Como chegar a 

esses locais muito pobres? 

PZ - Lógico que tem as desigualdades regionais, não dá para dizer que um favelado de São Paulo é 

igual a um favelado do interior do Piauí, mas a dinâmica de vida diante da desigualdade é mais ou 

menos parecida. 

O Brasil tem que se perceber na sua diversidade. Quando se nega isso, se nega a possibilidade de 

incorporar todas as competências que ele tem. Aí todo mundo vai para a região mais rica, que é São 

Paulo. 

Você também poderia ter um Nordeste rico com tudo que ele produz, e não só visto pelas praias. Ver 

o Norte não somente como a Amazônia. Se tivermos a relação capital e natureza equilibrada, 

podemos ser uma superpotência. Mas esse modelo que estão criando para o Brasil, que é o mesmo 

de 1500, levando nossas riquezas para fora e querendo ser igual à Europa, não tem nada a nos dar. 

Uma pesquisa do Data Favela em fevereiro mostrou que 53% dos moradores de favelas tinham medo 

de a vacina não fazer efeito. Como combater as fake news? 

PZ - Informação verdadeira definiu vida e morte na favela. Teve uma mulher que queria levar o 

marido doente ao hospital, mas ele falava que não ia porque iam dar um veneno para matá-lo e dizer 

que foi a Covid. Resultado: o cara não foi e morreu. 

Teve gente querendo saber a procedência da vacina e eu falei: vocês comem cachorro-quente, 

linguiça, e agora estão preocupados com a procedência das coisas? Aí eu mostrava um vídeo de 

como é feita a linguiça. É possível produzir reflexões pedagógicas sem colocar a pessoa como 

ignorante. Criamos uma agência de digital influencers, nossas redes sociais, preparamos protocolos, 

informações. A mentira só se enfrenta com a verdade. 



Como acha que a substituição do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil vai impactar nas favelas? 

PZ - A transferência de renda tem sido importante. A questão do Bolsa Família é mais grave porque 

você desfaz uma política pública vencedora, importante para que as pessoas tenham o mínimo do 

mínimo para poder respirar e jogar o jogo. Isso é preocupante demais num momento em que a gente 

tenta conseguir mais política pública e presença do Estado para proteger quem mais precisa. 

* 

RAIO-X 

Preto Zezé 

Francisco José Pereira de Lima, 45, é presidente nacional da Cufa (Central Única das Favelas), ativista, 

empresário, produtor cultural, escritor e fundador da LIS (Laboratório de Inovação Social). Nasceu na 

favela das Quadras, em Fortaleza, onde trabalhou como lavador de carros. 

Nosso objetivo é criar um lugar seguro e atraente onde usuários possam se conectar uns com os 

outros baseados em interesses e paixões. Para melhorar a experiência de participantes da 

comunidade, estamos suspendendo temporariamente os comentários de artigos 

https://br.noticias.yahoo.com/brasil-registra-164-mortes-por-232100193.html 

BOM DIA, DEMOCRACIA engajado: 

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

Combate à fome, desemprego e discriminações 

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 

 

AS 4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL 

 

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país continua morrendo, apesar da queda dos óbitos diários. 

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando 

Tempestade de areia, furacão e 'dia virando noite' — os eventos extremos que indicam mudanças 

climáticas no Brasil 

Felipe Souza - @felipe_dess - Da BBC News Brasil em São Paulo 

https://br.noticias.yahoo.com/tempestade-areia-furac%C3%A3o-e-dia-193112172.html  

3.CRISE SÓCIOECONÔMICA - Inflação, desemprego- o país de volta ao mapa da fome 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS –  

A liminar de ROSA WEBER exigindo explicações sobre o processo de votação da PEC dos Precatórios 

dentro de 24 h, suspendendo a entrada em vigor da Emenda, põe Planalto e Presidente da CÂMARA 

de cabelo em pé. Descumprimento da medida judicial pode acarretar prisões. 

4.1.Eleições 2022 

Ciro fora da campanha – Paulo Ghiraldelli 

https://www.youtube.com/watch?v=beqb12cNP1I  

PP e PL discutem acordo que envolve as duas siglas em chapa de Bolsonaro- JULIA CHAIB, MARIANNA 

HOLANDA E RICARDO DELLA COLETTA 

https://br.noticias.yahoo.com/pp-e-pl-discutem-acordo-091000484.html  

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ainda que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não tenha batido o 

martelo sobre seu destino partidário, os dois principais partidos do centrão que dão base para seu 

governo, PP e PL, devem compor a chapa presidencial, um filiando o chefe do Executivo, e o outro, o 

vice. 



Este é o acordo que vem sendo discutido pelas cúpulas das duas legendas e por auxiliares palacianos. 

Na semana passada, Bolsonaro indicou a aliados que deverá ir para o PL. Preso e condenado no 

escândalo do mensalão, Valdemar Costa Neto, dirigente do partido, gravou recentemente um vídeo 

convidando o presidente e apoiadores para se filiarem. 

No dia anterior à gravação, o mandatário havia enviado uma mensagem a Valdemar dizendo que 

estava decidido a migrar para a sigla. 

O dirigente partidário esperava que ele anunciasse a decisão no dia da divulgação do vídeo, o que 

não ocorreu. 

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) agradeceu o convite nas redes sociais, mas disse que o 

presidente ainda mantém conversas com o PP. 

Auxiliares palacianos que defendem que Bolsonaro se filie ao PL dizem acreditar que esta é a forma 

mais garantida de amarrar a sigla com o presidente em 2022, evitando uma eventual neutralidade 

ou, pior, debandada para apoiar outro candidato, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

Aliados também veem já certa dose de pragmatismo na escolha do partido. A avaliação é que o 

tempo de televisão será crucial na disputa e o PP já é dado como certo na coligação. Assim, com o PL, 

Bolsonaro teria ainda mais exposição no horário eleitoral. 

Caso se confirme a ida do clã ao partido de Valdemar, caberia ao PP sugerir um nome para disputar a 

Vice-Presidência em chapa com o mandatário. 

Negociando com três siglas, Bolsonaro precisa vencer obstáculos no centrão para escolha de novo 

partido 

JOÃO PEDRO PITOMBO - https://br.noticias.yahoo.com/bolsonaro-encara-campo-minado-no-

112000311.html 

ENCERRAMENTO 

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

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

  

  

COMITE EM DEFESA DA DEMOCRACIA – 2016 - POA/ RS BOM 

DIA, DEMOCRACIA! News Letter  

  

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/249492497157414  

  

Dia 05 de novembro, sextamos,   

Hoje, Dia Nacional da Cultura, instituído através da Lei Federal nº 5.579, de 19 de maio de 

1970. Celebra o nascimento de um dos mais importantes personagens da História do Brasil –  

Rui Barbosa, intelectual, jurista, político e jornalista, que nasceu em 5 de novembro de 1849. 

Para comemorar, talvez, a data o agora COMENDADOR ODORICO PARAGUASSU, num 

ato narcísico que lhe é peculiar, conferiu a si mesmo o título de Grão Mestre em comenda 

destinada a personalidades que se destacaram na Ciência. Inédito. E ridículo: Um 

negacionista, acusado de charlatão pela CPI/COVID, emérito “encomendado “ à Ciência. 

Após condecorar esposa duas vezes, Bolsonaro concede a si mesmo Medalha do Mérito 

Científico  

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/249492497157414
https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/249492497157414
https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/249492497157414


Na mesma leva de condecorações, foram agraciados 4 ministros do presidente e um 

epidemiologista crítico ao negacionismo  

Publicado BRASIL DE FATO  

*  

Marco Antônio Sperb Leite FB   

Dia Nacional da Cultura - mais um "dia nacional", mas vale para pensarmos.  

Um povo é constituído de um conjunto de culturas, de uma língua (o Brasil tem dezenas!) e, 

normalmente, de um território. Ou seja, o que constitui uma nação não são as estradas,  

pontes, portos e aeroportos. A “alma do povo” está na sua cultura.  

O Brasil é um caleidoscópio de culturas. Os donos do poder queriam que fossemos europeus: 

proibiram o samba no Rio de Janeiro, o candomblé foi perseguido na Bahia, o carnaval 

condenado pela Igreja. E hoje temos o maior de todos os perigos: a globalização nos aponta 

que o padrão a ser imitado é o american way of live. Mas o povo sabe resistir, mostra a 

história.  

Dar chance para a verdadeira educação das crianças, mostrando o mundo para que elas 

percebam a importância do local, de sua cultura. Nesse dia minha homenagem vai para Cecília 

Meireles, que em 1934 fundou a primeira biblioteca infantil do País. Com suas poesias para 

criança – O colar de Carolina, O menino azul, e o imperdível Ou isso ou aquilo – fez despertar 

em muitos o gosto pela cultura, pelos livros. Eu fui um desses. Saravá  

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

  

Como fazemos diariamente,  estamos 

abrindo nosso  

“BOM DIA, DEMOCRACIA”  

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA,   

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO FERRABRAZ, PORTAL 

LITORAL NORTE e JORNAL COLETIVO  

Com o apoio da Central Única dos Trabalhadores CUT/RS , ADURGS SINDICAL e CRESOL  

Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da informação 

transparente/  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em meu FB e 

conto neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO.  

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS  

  

O GLOBO  

Nova meta ambiental exige investimentos na pecuária  

ESP  



Leilão do 5G tem ágio de 250% e deverá elevar concorrência no setor  

FOLHA  

Claro, VIVO e Tim vencem as principais faixas do 5G  

MATINAL POA  

PODCASTS  

O Assunto g1 dia 05 novembro: PEC dos precatórios: como ler a votação  

No limite do prazo para viabilizar o Auxílio Brasil, o governo impôs a tese do calote 

constitucionalizado e do abandono do teto de gastos como solução. A proposta para liberar 

cerca de R$ 90 bilhões no Orçamento de 2022 (parte desse dinheiro direcionado para 

emendas de relatores) venceu apertado no primeiro turno da Câmara - com ajuda de Lira e 

desfragmentação de partidos da oposição. Por Renata Lo Prete  

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/11/05/o-assunto-573-pec-

dosprecatorios-como-ler-a-votacao.ghtml  

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 5 NOVEMBRO  

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/11/os-efeitos-dos-afagos-de-bolsonaro-

aospoliciais-militares-ouca-podcast.shtml   

Os efeitos dos afagos de Bolsonaro aos policiais militares; ouça podcast  

Presidente tomou série de medidas ao longo do mandato para beneficiar profissionais da 

segurança pública, parte de sua base de apoio TV 247 

https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128  CHARGE FALADA #40 

Machado: retrô e futurista.  

CHARGE FALADA #40 Machado: retrô e futurista.  

Bom dia 247: cheque em branco para Bolsonaro e armação no caso Adélio (4.11.21)  

Bom dia 247: cheque em branco para Bolsonaro e armação no caso Adélio (4.11.21) Giro 

das 11 - Marielle vive, apesar deles + Livres sem Manicômios e o fim do SUS (03.11.21)  

Giro das 11 - Marielle vive, apesar deles + Livres sem Manicômios e o fim do SUS (03.11.21)  

Bom dia 247: Bolsonaristas invadem iFood e celebram morte de Marielle (3.11.21)  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

  

Gilvan Cavalcanti FB 0i421o901 s9g9mre04hh •  

Bom dia! - Democracia Política e novo Reformismo 

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

- O que alguns formadores de opinião pública pensam  

DESTAQUES 04/11/2021  

Maria Hermínia Tavares* - Em Glasgow, dois Brasis 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../maria-herminia... Ruy 

Castro - Vadiando pela Itália 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ruy-castro-vadiando... 

Bruno Boghossian - Um partido em pedaços 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-boghossian-um... 

Conrado Hübner Mendes - Pacote pró-corrupção 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../conrado-hubner-

mendes... Maria Cristina Fernandes - Começou a transição 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../maria-cristina... Armínio 



Fraga* - Linha fina e rede furada 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../arminio-fraga-linha...  

Luiz Carlos Azedo - O “fogo amigo” do Banco Central e da Petrobras 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo-o... William 

Waack - Tempo trabalha a favor da terceira via 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../william-waack-tempo... Eugênio 

Bucci - Três culpas https://gilvanmelo.blogspot.com/.../eugenio-bucci-

tres...  

Roberto Macedo* - Com 11 nomes, terceira via tem candidatos demais 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../roberto-macedo-com-11... Merval 

Pereira - Fora de controle https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-

pereira-fora... Malu Gaspar - Sem Trump, Bolsonaro ficou falando 

sozinho https://gilvanmelo.blogspot.com/.../malu-gaspar-sem-trump... 

Míriam Leitão - Os bons passos e a encruzilhada 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao-os-bons...  

Vera Magalhães - Bolsonaro e Lira inauguram o vale-tudo eleitoral; Senado vai validar?  

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vera-magalhaes... O 

que a mídia pensa - Editoriais / Opiniões 

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

pensa...  

   

NOTÍCIAS DO DIA  

  

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal Yahoo  

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA   

O leilão da quinta geração de internet móvel, o 5G, continua hoje. nternet mais rápida  

Governo arrecada R$ 7 bi no 1º dia do leilão do 5G; veja lista de empresas vencedoras  

• Claro, Vivo e TIM levam 'filé' do leilão e poderão ofertar 5G em todo o país  

• Winity: nova operadora vai atuar no 5G, mas com modelo diferente ecnologia  

Quando o 5G chega à minha cidade? Veja os próximos passos da tecnologia  

Disponibilidade efetiva da rede dependerá do ritmo de investimento das operadoras de 

telefonia.  

Como funciona o 5G? Terei que trocar de celular? Tire dúvidas  

• Revolução do 5G: o que pode mudar na sua casa e nas cidades  

• Veja celulares compatíveis; mais barato custa R$ 2 mil  

O Ministério da Cidadania espera publicar ainda hoje decreto que regulamenta o Auxílio 

Brasil. O Ministério da Saúde prometeu pagar até hoje a dívida com a empresa aérea que 

transportava médicos, enfermeiras e insumos para indígenas da Terra Yanomami. A 

Argentina limitou a venda de combustíveis para brasileiros e paraguaios que cruzarem a 

fronteira para abastecer..  

Onyx terá que prestar depoimento sobre portaria que limita demissões  

A norma questionada proíbe a demissão de quem não comprovar vacinação contra a Covid19. 

Prazo para esclarecimento é de 5 dias  



Discussões sobre PEC dos precatórios levam Ibovespa à mínima do ano  

Índice fechou o pregão em queda de 2,08%, aos 103.427 pontos  

Sardenberg: 'PEC é inconstitucional'  

Sergio Abranches: 'Não podemos confiar no que Paulo Guedes diz'  

Claro, Vivo e Tim arrematam principal faixa do leilão do 5G  

Leilão da Anatal vai permitir oferta de internet móvel em todo o território nacional já na 

tecnologia 5G na faixa de 3,5 GHz. Ouça  

Míriam Leitão: Brasil chega atrasado no 5G, mas é boa notícia a entrada nesse mundo 

Fernanda Montenegro é eleita para Academia Brasileira de Letras -A atriz é a nova ocupante 

da cadeira 17 da ABL. Acompanhe  

o Ciro suspende candidatura após votos do PDT a favor da PEC  

Decisão foi tomada após 15 dos 24 deputados do PDT votarem a favor da PEC. Já Carlos Lupi 

vai ao STF contra o voto remoto  

Merval Pereira 'PEC usa razão nobre para facilitar interesses politiqueiros'  

Vera Magalhães: Câmara faz de tudo para que eleição de Bolsonaro se torne viável  

Brasil chega a 55% da população completamente vacinada, mostra consórcio de imprensa - O 

Globo. SPaulo registrou apenas 1 óbito por COVID ontem.  

Rebatizar e dobrar Bolsa Família é como recomendar que pobre continue pobre, diz 'pai' de 

programa no México  

Mariana Sanches - @mariana_sanches - Da BBC News Brasil em 

Washingtonhttps://br.noticias.yahoo.com/rebatizar-e-dobrar-bolsa-fam%C3%ADlia-

105131866.html   

Foi em parte pelas mãos do economista mexicano Santiago Levy que o programa 

BolsaFamília nasceu, há 18 anos. Em 2003, Levy foi à Granja do Torto, casa de campo 

presidencial em Brasília, para uma reunião com o então recém-empossado presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva e outros sete ministros da gestão petista. Ali, explicou as bases do seu 

Progresa (mais tarde rebatizado como Oportunidades), programa de transferência de renda 

condicionada implantado por ele no México seis anos antes e cujos princípios serviriam de 

base para o Bolsa Família.  

Naquele momento, Lula ainda nutria dúvidas entre apostar no Fome Zero, compêndio de 

políticas públicas contra a pobreza que se mostrariam pouco eficientes, ou unificar sob um 

único cartão, com escala nacional, benefícios como o vale-gás e o bolsa-escola.  

Reino Unido é 1º país a aprovar pílula contra Covid da MSD  

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Reino Unido anunciou nesta quinta-feira (4) que é o 

primeiro país do mundo a autorizar o molnupiravir, o tratamento em comprimidos contra a 

Covid-19 desenvolvido pelo laboratório americano Merck Sharp & Dohme (MSD). "Hoje é 

um dia histórico para nosso país, porque o Reino Unido é agora o primeiro país do mundo a 

aprovar um antiviral contra a Covid-19 que pode ser tomado em casa", afirmou o ministro da 

Saúde, Sajid Javid, em um comunicado. "Isto mudará a situação pa  

LULA & ALKMIN – PT e PSB trabalham pra isso  



Para isso, o PT teria que assegurar a parceria com o PSB e garantir que a vaga de vice seria 

do partido. Assim que estivesse formalizada, o ex-governador de SP deixaria seu partido atual 

e confirmaria a integração à nova legenda.  

Em entrevista ao Yahoo! Notícias, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann afirmou que 

as conversas sobre composição de chapas ainda serão feitas e oficializadas.  

Ela, no entanto, foi enfática em dizer que, apesar de Lula afirmar que só irá decidir sobre sua 

candidatura no ano que vem, para o partido, ele é o candidato.  

  

Lideranças do PT e PSB acreditam em chapa com Lula e Alckmin para 2022 

https://br.noticias.yahoo.com/liderancas-do-pt-e-psb-acreditam-em-chapa-com-lula-ealckmin-

para-2022-130641637.html  

  

Sem avanço da reforma, relator vai propor apenas correção da tabela do Imposto de Renda  

Fernanda Trisotto - 3 de novembro de 2021   

BRASÍLIA – O senador Angelo Coronel (PSD-BA), relator da proposta que altera as regras 

do Imposto de Renda, vai apresentar um novo projeto para tratar da atualização da tabela do 

tributo para as pessoas físicas.  

Ele ainda estuda qual será o valor que manterá para a faixa de isenção do IR – a proposta 

enviada pelo governo e aprovada na Câmara eleva essa faixa de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil.  

— Eu vou apresentar um projeto autônomo, um projeto independente do aprovado pela 

Câmara e que estou relatando, só com as faixas do imposto de renda para pessoa física. Só 

isso — afirmou ao EXTRA.  

Essa informação já havia sido divulgada pelo portal Jota e pela Folha de S.Paulo. Coronel 

avalia que já há consenso em relação à alteração na tabela do IRPF, e que uma aprovação 

dessa parte da proposta é mais simples.  

Ele seguirá relatando o texto que foi aprovado na Câmara, e que muda as alíquotas dos tributos 

de empresas e retoma a cobrança de imposto sobre os dividendos.  

— Ainda estamos ouvindo contribuintes de vários segmentos para que a gente possa 

apresentar uma minuta de relatório prévio aos senadores, e também para que a Câmara possa 

concordar, porque aí votando no Senado e indo para a votação na Câmara não tem um risco 

de ser modificado – explicou.  

O texto aprovado na Câmara prevê, além da ampliação da faixa de isenção do IRPF, 

mudanças nos limites do desconto simplificado. Os parlamentares concordam com essa 

mudança.  

Os pontos de maior discordância está nas alterações do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

(IRPJ). A proposta prevê a diminuição das alíquotas do IRPJ e da Contribuição Social sobre 

Lucro Líquido, além da taxação de dividendos em 15%.  

Há resistências tanto por parte de alguns setores, que alegam que terão aumento de carga 

tributária, quanto de estados e municípios que dizem que perderão repasses dos fundos de 

participação com a diminuição das alíquotas.  

Manifestação denuncia censura ao filme Marighella e desmonte da Ancine sob governo 

Bolsonaro  

Depois de dois anos de espera, o filme dirigido pelo ator Wagner Moura estreia oficialmente 

nesta quinta (4)  



Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 09:05  

DE SAÍDA - Ex-coordenador da Lava-Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol deixa o MPF – JOTA  

https://www.jota.info/justica/ex-coordenador-da-lava-jato-em-curitiba-deltan-dallagnoldeixa-

o-mpf- 

04112021?utm_campaign=jota_info__ultimas_noticias__destaques__04112021&utm_mediu 

m=email&utm_source=RD+Station   

  

Moro é xingado ao desembarcar em Brasília para pré-campanha: “Ladrão, vendido”- Busca 

apoio para 2022  

O ex-ministro vai se reunir com a cúpula do partido para selar sua filiação. Depois, deve 

oficializar a candidatura ao Palácio do Planalto no ano que vem.  

Moro também já tem marcadas em Brasília reuniões com parlamentares do DEM, do PSL e 

do Podemos, nas quais buscará apoio para concorrer com nomes como os do presidente Jair 

Bolsonaro (sem partido) e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no pleito de 2022. 

Internacionais  

  

Maria Hermínia Tavares* - Em Glasgow, dois Brasis 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../maria-herminia...  

Boletim de atualização da revista eletrônica EcoDebate - Edição 3.772 de 04 / novembro / 2021  

Projetos de novas usinas nucleares: Perdemos a batalha, não a guerra  

Ato denuncia devastação do Rodoanel em Santa Luzia e RMBH  

Mudança climática afetará 321 das maiores bacias hidrográficas do mundo  

Emissões globais de carbono se recuperam aos níveis anteriores à Covid  

Informações e ferramentas dos dados mais recentes da ciência do clima  

Brasil lidera percepção de riscos financeiros nas mudanças climáticas, diz análise  

Dietas sustentáveis ajudam o planeta e seu corpo agradece  

[ O conteúdo da EcoDebate é "Copyleft", podendo ser copiado, reproduzido e/ou distribuído, 

desde que seja dado crédito ao autor, à EcoDebate com link e, se for o caso, à fonte primária 

da informação ]  

Suas opiniões, sugestões e críticas são importantes para que possamos aperfeiçoar oa revista e 

seu conteúdo. Pode entrar em contato conosco através do e-mail: ecodebate@ecodebate.com.br 

.  

Exclusão da lista de distribuição do boletim diário envie um e-mail para: 

newsletter_ecodebate+unsubscribe@googlegroups.com .  

Henrique Cortez, henriquecortez@ecodebate.com.br - editor da revista eletrônica EcoDebate, 

ISSN 2446-9394  

--  

COP26 | Pesquisadores exibem relatório do Painel de Mudança Climática: "É preciso atuar 

rápido"  

Ativistas ambientais fazem eco ao alarme do IPCC e exigem medidas concretas e menos  

"blablablá", como diz Greta Thunberg Publicado 

BRASIL DE FATO  

  



Entenda por que a América Latina é chave para planos de economia verde  

Recursos naturais e capacidade produtiva tornam continente estratégico em debates da  

COP26  

Publicado BRASIL DE FATO   

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/entenda-por-que-a-america-latina-e-chave-

paraplanos-de-economia-verde   

COP26: China, Índia e EUA ficam fora de acordo para acabar com o uso de carvão - 

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/357674/cop26-china-india-e-eua-ficam-forade-

acordo-para-.htm   

O carvão ainda responde por 37% da produção mundial de energia, segundo dados de 2019. 

A China, por exemplo, queima mais carvão que o resto do mundo inteiro combinado. O 

presidente da COP26, Alok Sharma, anunciou que, pelo menos, 23 países se comprometeram, 

nesta quinta-feira, a eliminar o uso do carvão, entre eles, nações que dependem muito dele, 

como Indonésia, Polônia, Ucrânia e Chile  

O Brasil na COP26 IN A TERRA É REDONDA  

  

Por RICARDO ABRAMOVAY: Contar fundamentalmente com as iniciativas do setor privado 

para combater a crise climática é tapar o sol com a peneira [...]  

   

  

“Piñera é viciado em um jogo em que ele ganha e o Chile sempre perde” IN CORREIO DA  

CIDADANIA   

Leonardo Wexell Severo  

En¬tre¬vista com o his¬to¬ri¬ador chi¬leno Ni¬colás Re¬tamal Ri¬vera.  

Da EIR: O Malthusianismo Genocida e seu Antídoto, os casos da América Central e Haiti  

GretchenSmall@larouchepub.com  

  

  

  

  

Prezados(as) amigos(as):  

Por incrível que seja, atentem só nas seguintes palavras dum alto funcionário do  

Departamento de Estado dos EUA, em 1981, a falar dos programas estadunidenses em El 

Salvador, América Central e, na prática, ao longo de todo o setor em vias de 

desenvolvimento:  

“Existe um único tema a subjazer a todo o nosso trabalho—temos de reduzir os níveis 

populacionais... Nós olhamos para constrangimentos em recursos e ambiente, olhamos para as 

nossas necessidades estratégicas, e dizemos que este país tem de reduzir a sua população, caso 

contrário vamos ter problemas. Portanto, são tomados passos... Em El Salvador, está-se a 

matar um número reduzido de machos, e menos mulheres que o que é preciso, para fazer o 

serviço com a população. Se a guerra durasse uns 30 ou 40 anos, então aí sim, dava para 

alcançar alguma coisa. Infelizmente, não temos muitos casos desse tipo para estudar. “A forma 

mais rápida de reduzir a população é através de fome, como em África, ou através de doença, 



como a Peste Negra. O que pode vir a acontecer em El Salvador, é a guerra complicar a 

distribuição de comida. A população tornar-se-ia enfraquecida, haveria doença e fome, como 

o que aconteceu no Bangladesh ou no Biafra. Aí sim, cria-se uma tendência para  

declínio rápido de taxas populacionais. Isto pode vir a acontecer em El Salvador.” Isto expressa 

o mesmo maltusianismo fanático, das elites globalistas, que hoje tão vividamente 

testemunhamos nas políticas ocidentais para com o Haiti, ou o Afeganistão, e que continua a 

ser colocado em prática na América Central. Este fanatismo maltusiano é hoje visto de forma 

mais expressiva na agenda de Finança Verde dos banqueiros centrais e dos altos círculos 

financeiros de Londres e Wall Street, que fazem uso do pretexto de “acabar com as alterações 

climáticas” para proibir qualquer emancipação da pobreza nas áreas mais pobres do mundo, 

uma proibição mortífera. Sobre isto, leia-se a declaração de Helga ZeppLaRouche e Guus 

Berkhout, Apelo de Alerta: O Verdadeiro Perigo para a Humanidade Não é o Clima, mas sim 

a Aquiescência a uma Política Desonesta que faz uso do Clima para Nos Destruir!  

A EIR em Português vem, por este meio, apresentar um pacote de artigos vitais, a iluminar 

estes assuntos mais abrangentes pela análise das atuais políticas dos EUA para a América 

Central:  

Desenvolvimento v. Geopolítica: O Caso de El Salvador - Equipa Biden Trabalha para 

Reacender Guerras Populacionais na América Central.  

Uma Política de Décadas: El Salvador Marcado para Guerra de Depopulação, pelos 

Maltusianos.  

NSSM 200: O Plano de Kissinger, em 1974, Marcava o Brasil e 12 outras Nações para 

Genocídio.  

  

Ao mesmo tempo, oferecemos um estudo de caso do antídoto para esta insanidade genocida:  

EIR Publica “O Plano do Instituto Schiller Para Desenvolver o Haiti”   

Instituto Schiller  

Este notável relatório demonstra a indispensabilidade de cooperação entre EUA e China para 

providenciar condições de vida dignas, progresso e otimismo ao Haiti e, da mesma forma, a 

muitas outras áreas afligidas por horrendos fenómenos de colapso e sofrimento humano, como 

sejam Afeganistão, Iémen, Líbano, Síria e Iraque. Um tal programa, se colocado em prática, 

marcaria o início daquilo a que Helga Zepp-LaRouche, fundadora do Instituto Schiller, 

intitulou de um Novo Paradigma em relações internacionais, onde as mesmas relações 

passariam a alicerçar-se em benefício mútuo, ao invés de empobrecimento deliberado e 

guerra.  

Num mundo onde as políticas maltusianas produziram níveis sem precedentes de fome, 

doença, e fluxos de refugiados, o plano do Instituto Schiller ressuscita o espírito e a 

perspetiva de Franklin D. Roosevelt; um espírito e uma perspetiva que, ao longo de 75 anos 

após a morte de Roosevelt, foram defendidos e mantidos vivos por Lyndon LaRouche. Por 

favor divulgue esta newsletter, e o relatório acima, o mais generosamente que possível.  

Saudações cordiais,  

Tim Rush timrush@larouchepub.com - Gretchen Small gretchensmall@larouchepub.com 

Nacionais  

  

Especialistas apontam riscos na antecipação de terceira dose contra Covid-19  

Brasil chega a 55% da população completamente vacinada, mostra consórcio de imprensa - O  

Globo  



qui., 4 de novembro de 2021 8:04 PM  

SÃO PAULO — O Brasil registrou nesta quinta-feira 411 mortes por Covid-19, elevando para 

608.715 o total de vidas perdidas para o novo coronavírus desde o começo da pandemia. A 

média móvel foi de 227 óbitos, diminuição de -36% em comparação com o cálculo de duas 

semanas atrás, o que indica tendência de queda. É o quarto dia do índice abaixo de 300, mas 

pode haver represamento de dados provocado pelo feriado de Finados.  

Os dados são do consórcio formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O 

Estado de S. Paulo e reúne informações das secretarias estaduais de Saúde divulgadas 

diariamente até as 20h.  

Foram registrados também 11.902 novos casos de Covid-19 em todo território nacional, 

totalizando 21.846.577 pessoas que já se contaminaram com o vírus. A média móvel foi de 

9.443 diagnósticos positivos, uma diminuição de -22% em comparação ao índice de duas 

semanas atrás, o que demonstra tendência de queda.  

O Rio de Janeiro teve problemas no sistema e não informou casos e mortes.  

A "média móvel de 7 dias" faz uma média entre o número do dia e dos seis anteriores. Ela é 

comparada com média de duas semanas atrás para indicar se há tendência de alta, 

estabilidade ou queda dos casos ou das mortes. O cálculo é um recurso estatístico para 

conseguir enxergar a tendência dos dados abafando o ruído" causado pelos finais de semana, 

quando a notificação de mortes se reduz por escassez de funcionários em plantão. Vacinação  

Vinte e cinco unidades federativas do Brasil atualizaram seus dados sobre vacinação contra a 

Covid-19 nesta quinta. Em todo o país, 155.177.415 pessoas foram parcialmente imunizadas 

com a primeira dose de uma das vacinas, o equivalente a 72,74% da população brasileira. Já 

117.805.832 pessoas estão totalmente imunizadas (com as duas doses ou com a vacina de 

dose única), ou seja, 55,23% da população nacional. No total, 9.179.109 receberam doses de 

reforço.  

Nas últimas 24h, foram registradas a aplicação de 1.577.289 vacinas no Brasil, sendo 362.069 

de primeira dose, 916.427 de segunda dose, 2.196 de dose única e 296.597 doses de reforço.  

IMPASSE NO PDT: Ciro suspende candidatura  

Marcelo Testa   

O PDT votando a favor da PEC dos precatórios é uma vergonha para aqueles que acreditam 

nos ideais do Leonel Brizola.  

PAULO TIMM - Sou fundador do PDT com BRIZOLA ainda em Lisboa, em 1979.  

Signatário da CARTA DE LISBOA. Sinto vergonha desta posição do PARTIDO a favor da 

PEC. Os motivos são inconfessáveis, mas óbvios: EMENDAS PARLAMENTARES, essa 

excrecência que desvirtua o PODER LEGISLATIVO em torná-lo sócio do Executivo e faz 

dos detentores de mandatos candidatos privilegiados frentes aos seus próprios colegas de 

Partido no processo eleitoral. VERGONHA! De resto, desculpa esfarrapada: Cerca de R$ 20 

BILHÕES dos Precatórios são devidos ao FUNDEF que, segundo Lei já em vigor, se 

destinariam ao pagamento de professores.   

José Luis Oreiro FB 14ga5tp82omn 53oahruh •   

Após a atitude vergonhosa do PDT apoiar a PEC dos precatorios que poe na CF o calote sobre 

a divida pública, criando risco onde nao existia, retiro meu apoio a candidatura de Ciro Gomes 

à Presidência da República em 2022  

Acabei de ver no twitter que Ciro Gomes desistiu de sua pré candidatura ate que o PDT reavalie 

sua posição sobre a PEC dos precatorios. Era o comportamento que eu esperava dele  



Cenário movediço para o governo adia para terça (9) segunda votação da PEC dos Precatórios  

Apesar da pressão de Lira pela celeridade da pauta, governo não tinha clima nem segurança 

para 2º turno nesta quinta  

Publicado BRASIL DE FATO  

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/cenario-movedico-para-o-governo-adia-

paraterca-9-segunda-votacao-da-pec-dos-precatorios  

  

Bancada do PDT vota com governo, provoca crise no partido e candidatura de Ciro fica em 

xeque  

Apoio da maior parte dos deputados do partido à PEC dos Precatórios "racha" legenda às 

vésperas de ano eleitoral  

Publicado BRASIL DE FATO  

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/bancada-do-pdt-vota-com-governo-

provocacrise-no-partido-e-candidatura-de-ciro-fica-em-xeque  Bruno Boghossian - Um 

partido em pedaços – (PSDB)  

Folha de S. Paulo  

Votação para escolher candidato ao Planalto tornou públicas as tradicionais puxadas de tapete 

dos tucanos  

De quatro em quatro anos, os chefes do PSDB se reuniam num restaurante requintado qualquer 

para definir um candidato a presidente. Invariavelmente, a decisão da cúpula criava divisões 

internas. Em 2006 e 2010, tucanos de Minas Gerais fizeram corpo mole para apoiar Geraldo 

Alckmin e José Serra. Na eleição seguinte, os paulistas deram o troco em Aécio Neves e, em 

2018, políticos do partido abandonaram Alckmin para votar em Jair Bolsonaro. O método de 

seleção do presidenciável mudou, mas a sigla tem tudo para enfrentar uma fratura exposta na 

próxima disputa. A votação aberta pelo PSDB para escolher seu candidato ao Planalto em 2022 

antecipou e tornou públicas as conhecidas puxadas de tapete dos tucanos nas corridas eleitorais.  

Nos últimos dias, os dois principais postulantes à vaga trocaram acusações públicas de 

fraude. O comitê de Eduardo Leite insinuou que o time de João Doria falsificou a data de 

filiação de 92 prefeitos aliados para permitir que eles votassem nas prévias. Os paulistas 

reagiram e alegaram que há indícios de que o mesmo foi feito no caso de 34 políticos que 

apoiam o gaúcho.  

A batalha dá alguns sinais sobre os caminhos do partido até a eleição do ano que vem. A briga 

por um punhado de votos sugere que a disputa está mais apertada do que Doria gostaria de 

admitir. Além disso, as divisões na sigla se aprofundaram tanto que há pedaços da máquina 

partidária lambuzados na história.  

As filiações contestadas têm cheiro de maracutaia, e a própria suspeita tende a provocar  

danos políticos dentro da legenda. Doria e Leite devem sair chamuscados do embate, com 

chances reduzidas de darem as mãos até o início da campanha.  

Caso Doria vença as prévias, ele concorrerá ao Planalto com o óbvio descontentamento de 

quase metade do partido —incluindo uma fatia da cúpula. Se Leite for vitorioso, uma ala 

interessada em abrir mão da candidatura presidencial deve sair fortalecida. Não há como o 

PSDB chegar inteiro a 2022.  

  

PORTO ALEGRE  



Antes de começar, deixa a gente te contar que hoje a newsletter chega um pouco diferente da 

habitual. A partir de hoje e até a sexta que vem, incluímos a programação da Feira, colada à 

agenda produzida pelo Roger Lerina. O Lerina, aliás, entrevistou Wagner Moura, que dirigiu 

o filme “Marighella”, em cartaz nos cinemas desde ontem. Confere a seguir. Como de praxe, 

também tem notícias do dia, como os votos dos gaúchos na PEC dos Precatórios, o 

revezamento em parte considerável das escolas gaúchas e a repercussão da audiência pública 

sobre os testes irregulares com a proxalutamida, que ocorreram em Porto Alegre, conforme 

nossa reportagem revelou em agosto, além de outras cidades no País.  Amanhã a Parêntese 

chega à 100ª edição. Isso mesmo: há 99 sábados, nossos assinantes receberam, logo cedo, a 

revista digital com jornalismo, ideias e boas histórias. Amanhã nossa coleção chega a esse 

belo marco. Somos gratos a todos que nos acompanham, e principalmente aos assinantes 

premium, que garantem que a publicação permaneça de pé. Esses são recompensados 

semanalmente com uma penca de textos deliciosos, além de ter acesso a mais de mil artigos, 

entrevistas, ensaios de foto, reportagens e muito mais no nosso site. Se você ainda não nos 

apoia, chegou o momento perfeito: além de já garantir sua Parêntese de amanhã, você se junta 

à nossa campanha para somar mil novos assinantes ao Matinal Jornalismo. Com um pequeno 

investimento, você ajuda o jornalismo independente a transformar Porto Alegre.  

Previsão do tempo: A sexta-feira será instável e quente pela Capital. Com pancadas de chuva 

e até trovoadas, a máxima será de 32°C.  

  

ARTIGO DO DIA  

  

PRECATÓRIOS: O que é isso?  

Paulo Timm – A FOLHA, Torres RS – Dia 5/12 novembro 2021  

Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves 

desafios.  

É o que sinto, neste momento, ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada 

do PDT de apoiar a famigerada PEC dos Precatórios.  

A mim só me resta um caminho : deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada 

do meu partido reavalie sua posição.  

Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a 

decisão e voltarmos ao rumo certo.  

Não podemos compactuar com a farsa e os erros bolsonaristas.  

Justiça social e defesa dos mais pobres não podem ser confundidas com corrupção, 

clientelismo grosseiro, erros administrativos graves, desvios de verbas, calotes, quebra de 

contratos e com abalos ao arcabouço constitucional.  

Ciro Gomes - https://twitter.com/cirogomes/status/1456218908743065610...-  

A grande notícia da semana que passou foi a aprovação, em primeiro turno, na Câmara dos  

Deputados, na calada de uma noite pouco primaveril, da denominada PEC 23, dos  

PRECATÓRIOS, por 312 votos, 4 a mais do que o necessário para mudanças na  

Constituição. Foram, aliás, decisivos, neste processo, 15 votos do PDT, supostamente de  

Oposição, com uma candidatura à Presidente na rua , de Ciro Gomes, francamente contrário a 

Bolsonaro. O partido teria orientado para o voto "sim", a favor da PEC, mas seis deputados 

votaram contra e três não votaram. Outros deputados do PSB e PSDB também votaram com o 

Governo.  



Consta, aliás, que a votação dos pedetistas, outrora chamados brizolistas – mas quem lembra, 

neste país de memória curta!? – indignou a tal ponto Ciro que ele estaria exigindo uma 

mudança de posição da bancada na segunda votação da referida Emenda, sob pena de retirar 

seu nome à corrida presidencial. Haverá sinceridade nisso? Quem sabe? Há alguns dias se 

fala nos bastidores que Ciro Gomes estaria já contrariado com o Partido que ora o abriga, 

depois da passagem anterior por outros sete e que pode aproveitar “o ensejo” para trocar de 

sigla. Analistas não escondem que ele seria um candidato ideal no PSD de Kassab, 

deslocando a candidatura já lançada do Presidente do Senado, recém filiado a este Partido, 

que seria contemplado com a disputa às Alterosas. Fiquemos, pois, na expectativa: Como será 

a segunda votação da PEC dos Precatórios na Câmara, indispensável à Emenda  

Constitucional, e como o Senado, que tem operado como freio da impetuosidade bolsonarista 

da Câmara, tratará a matéria? Lá repousam outras Emendas à espera de um difícil consenso 

numa Casa afetada pela CPI do COVID, tal como a da mudança no ICM.  

De tudo isso, uma indagação: O que são Precatórios e o que esta conflitiva PEC representa. 

Muito simples – e todos os professores o sabem há anos -: O Precatório é um título de 

reconhecimento de dívida expedido por qualquer dos entes federados – União, Estado ou 

Município – em obediência a uma decisão judicial favorecendo tanto pessoas físicas como 

jurídicas, podendo estas serem públicas ou privadas. Os exemplos se multiplicam: Ora é uma 

dívida trabalhista, ora um direito sonegado, ora uma desapropriação de propriedade por 

interesse público a preço não aceito, tudo judicializado e submetido à décadas até o 

julgamento final. Ainda assim, depois da sentença, inicia-se outra travessia tortuosa: a 

execução da sentença, sempre obrigatoriamente submetida à infindáveis recursos do devedor. 

No final, o último golpe: Os respectivos governos obram por pagar apenas o valor 

incontroverso subjacente à execução. Aí, então, emite um título de crédito, o Precatório, que 

ainda será inscrito oportunamente no Orçamento para pagamento no próximo ano. Tudo isso 

pode levar décadas e o feliz detentor do título celebrará, já velho, com a família com estas 

nobres palavras: “ A Justiça tarde mas não falha”. Aí vem o Governo e decreta  

“moratória”...Outro exemplo, são Estados e Municípios que judicializaram – foram à Justiça – 

em busca de direitos sonegados pelo Governo Federal e seguem os mesmos ritos e 

expectativas que os interessados privados. No caso em pauta, em que o débito dos Precatórios 

para 2022 montam em R$ 79 bilhões, só o FUNDEF, que seria usado, inclusive, por 

Prefeituras para pagamento de professores, tem ¼ deste valor.  

Agora, as razões desta PEC: O Governo quer ampliar o novo Bolsa Família com outro nome, 

de forma a desvencilha-lo da origem petista, para 17 milhões de beneficiários, com valor de 

R$ 400, e não tem recursos orçamentários. Com isso espera reforçar o apoio das populações 

vulneráveis à reeleição de Bolsonaro. Então imaginou este expediente: Dar um calote nos 

Precatórios. Disso se trata. Simples assim: Simplex.  

A só noticia, há algumas semanas, desta hipótese deixou o Mercado Financeiro de cabelo em 

pé. Quando um governo começa a dar calote, sempre começa pelos mais vulneráveis e acaba 

dando calote amplo, geral e irrestrito. Eles se lembram da máxima do avô do Presidente do 

Banco Central, Roberto Campos: “Não há moedas (títulos) podres; há governos podres”. Foi 

um auê que se refletiu nas bancadas, também advertidas por seus respectivos Prefeitos do 

risco de perderem o FUNDEF. Daí o esforço de guerra do Presidente da Câmara, Arthur Lira, 

para aprovar rapidamente a matéria, o que, afinal, conseguiu em primeira votação. O resto da 

estória, todos sabem, já falei no começo desta coluna. É esperar para ver, mas me pergunto se, 

isso posto, não seria de se esperar, também, que o Congresso aprovasse uma moratória para 

os 63 milhões de endividados, muitos com ficha suja, penando no desemprego e no arrocho 

salarial. Seria uma espécie de contrapartida: Se o Governo não paga as suas dívidas porque 

diz não ter dinheiro, por que não liberar geral, também, às pessoas físicas e pequenas 



empresas...? Isso, aliás, é que propõe Carlos Vainer, Professor titular do Instituto de Pesquisa 

e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ], na FSP de 03.11.2021.  

   

NESTE DIA: DIA DA CULTURA  

  

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes BOM 

DIA, DEMOCRACIA engajado:  

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

Combate à fome, desemprego e discriminações  

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  

AS 4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL  

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo  

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando  

3.CRISE SÓCIOECONÔMICA - Inflação, desemprego- o país de volta ao mapa da fome  

Em vídeo, homem desesperado no DF implora por comida: "É fome, por favor, é fome!"  

Gravação viraliza na internet e expõe gravidade da insegurança alimentar no país  

Publicado BRASIL DE FATO  

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/em-video-homem-desesperado-no-df-

implorapor-comida-e-fome-por-favor-e-fome  

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS –   

Notícias do Pacto pela Democracia - N. 165 | 04 de novembro de 2021  

COP 26 No último domingo (31), teve início em Glasgow, na Escócia, a COP 26. Entenda o 

que é a Conferência e como os debates sobre mudanças climáticas discutidos nela afetam a 

nossa vida. Apesar do isolamento político e da falta de credibilidade do Brasil na COP, a 

participação da jovem liderança indígena Txai Suruí, única brasileira a discursar no evento, 

teve grande repercussão internacional.  

Compromissos Em acordo anunciado na última terça-feira (2), oito cidades brasileiras se 

comprometeram em reduzir pela metade a emissão de carbono até 2030. Reportagem ouviu o 

ambientalista e secretário-executivo do Observatório do Clima, Marcio Astrini, e a especialista 

em políticas públicas ambientais e presidente do Instituto Talanoa, Natalie Unterstell, que 

apontam como as ações do governo Bolsonaro não refletem os compromissos ambientais 

assumidos pelo Brasil.  

Juventudes e democracia A Fundação Tide Setubal, Avaaz e Rede Conhecimento Social 

realizaram, em parceria com o Ipec Inteligência, uma pesquisa sobre a percepção e ação 

política dos jovens sobre democracia e eleições. Os dados foram destaque em reportagem do 

Fantástico (TV Globo) do último domingo (31).  

Eleições 2022 Na última quinta-feira (28), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o 

mandato do deputado estadual Fernando Francischini (PSL-PR), acusado de disseminar fake 



news sobre as urnas eletrônicas. Para especialistas, a Justiça Eleitoral terá, nas eleições de 

2022, o desafio de provar o impacto que os disparos em massa de notícias falsas terão no 

pleito. Podcast analisa a decisão do TSE que, por falta de provas, rejeitou os pedidos de 

cassação da chapa presidencial Bolsonaro-Mourão por abuso de poder econômico e 

propagação em massa de fake news nas eleições de 2018, além dos alertas dos ministros para 

as próximas eleições.   

CPI da Pandemia Em seu relatório final, após seis meses de investigação, a CPI da Pandemia 

pediu a punição de oito oficiais das Forças Armadas (da ativa e da reserva) sem envolver o 

Exército institucionalmente. Especialistas nas relações civis-militares analisam as escolhas 

políticas que nortearam essa decisão da Comissão no Senado.  

Transparência e participação O governo do presidente Jair Bolsonaro tem sido marcado pelo 

desmonte dos mecanismos de transparência e participação social, elementos fundamentais 

para uma gestão democrática. Levantamento do jornal O Globo aponta que, às vésperas da 

Lei de Acesso à Informação (LAI) completar dez anos, a maioria dos ministérios reduziu o 

atendimento a pedidos de acesso à informação. A participação também foi afetada, com o 

esvaziamento de 75% dos conselhos e comitês nacionais mais importantes do Brasil, que 

contavam com representantes da sociedade civil.   

Autoritarismo Artigo (em inglês) do professor de Relações Internacionais da FGV, Oliver 

Stuenkel, afirma que o presidente Jair Bolsonaro ameaça a democracia brasileira e defende a 

união da oposição para derrotá-lo. O Pacto pela Democracia preparou um conteúdo especial 

com as seis lições apresentadas por Stuenkel em seu artigo “Como tirar um autocrata do 

poder”. Confira a publicação e compartilhe!   

Liberdade de imprensa Reportagem publicada no site do GIFE aborda como a desinformação, 

a censura e a sustentabilidade financeira se tornaram desafios para a atuação dos profissionais 

da imprensa no Brasil. Leia na íntegra!   

América Latina O mês de novembro será marcado por eleições no Chile, Honduras, Argentina 

e Nicarágua. Os pleitos acontecem em um momento marcado pela polarização e ameaças 

autoritárias em países da América Latina. Em entrevista, o ex-diretor do Museu da Memória e 

dos Direitos Humanos do Chile, Ricardo Brodsky, analisa a conjuntura política em seu país e 

a ascensão de lideranças extremistas no mundo, citando o caso de Bolsonaro no Brasil.  

  

Legislativo Na última quarta-feira (27), Natália Sant'Anna, da Articulação Política do Pacto 

pela Democracia, esteve na primeira reunião que o presidente da Câmara dos Deputados, 

Arthur Lira (PP-AL), realizou com representantes de organizações da sociedade civil desde 

que assumiu o comando da Casa. No encontro, que foi destaque no jornal Folha de São Paulo, 

Lira recebeu um manifesto reivindicando a garantia de transparência e participação social 

nas deliberações da Câmara.   

Diário de Ataques No último domingo (31), após a Cúpula do G20, em Roma, jornalistas que 

acompanhavam um encontro do presidente Jair Bolsonaro com apoiadores foram hostilizados 

pelo chefe do Executivo e agredidos com socos e empurrões por seguranças. Em nota, a Abraji 

repudiou o ocorrido e afirmou que, ao não condenar os atos violentos, o presidente da República 

incentiva mais ataques do gênero.   

Violência política de gênero Hoje (04), às 20h, a Nave Coletiva reúne as vereadoras Erika  

Hilton (PSOL-SP), Juliana Cardoso (PT-SP), as deputadas estaduais Isa Penna (PSOL-SP) e 

Marina Helou (REDE-SP), além da ex-deputada federal Manuela D'Avilla (PCdoB-RS) e a 



presidenta da União Nacional dos Estudantes (UNE) Bruna Brelaz para o lançamento da 

campanha nacional "Isso não!", contra violência política de gênero.  

Formação A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade - RAPS, está com inscrições abertas 

para a 3ª Edição do Programa Lideranças Públicas, que conta com o apoio da Fundação 

Lemann. Acesse e saiba mais!  

Mulheres na política O Instituto Vamos Juntas, organização suprapartidária que atua por mais 

mulheres na política, abriu o seu processo seletivo para quem deseja se candidatar em 2022. O 

programa oferece mentorias políticas, apoio contábil e jurídico, suporte psicológico, trilhas de 

capacitação, entre outros.  

Luto Com a pandemia de Covid-19, mais de 5 milhões de brasileiros perderam entes queridos. 

A campanha “Em luta” está pressionando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-

MG), pela aprovação de uma pensão especial para órfãos da crise sanitária. Acesse e ajude na 

mobilização!   

Clique nos botões abaixo e siga o Pacto pela Democracia nas mídias sociais 

https://www.facebook.com/pactopelademocracia/  

https://twitter.com/PactoDemocracia  

https://www.instagram.com/pactopelademocracia/  

https://www.pactopelademocracia.org.br/   

4.1.Eleições 2022  

Professora de economia lança carta aberta a Moro e o chama para debate sobre quebra da 

economia brasileira  

A professora de Economia da UFRJ Maura Montella desafiou para um debate o ex-juiz 

Sérgio Moro, condenado pelo STF por conta da parcialidade contra Lula. A estudiosa sugeriu 

como tema a quebra da economia brasileira pela Lava Jato. Também propôs a discussão sobre 

o 'lawfare' praticado contra o ex-presidente.   

247 - A professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Maura 

Montella publicou nesta quarta-feira (3) no Twitter uma carta aberta a Sérgio Moro 

desafiando o ex-juiz para um debate sobre a quebra da economia brasileira nos últimos anos. 

A Lava Jato destruiu 4,4 milhões de empregos, de acordo com estudo, publicado em março, 

feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) a 

pedido da Central Única dos Trabalhadores (CUT).  

"Como cidadã comum e eleitora, venho lhe fazer um convite: me chame para um debate; uma 

conversa, que seja! Sou professora de Economia e gostaria de saber quais são seus planos nessa 

área", disse. "Porque quebrar a Petrobras e as empreiteiras e jogar mais de 15 milhões de 

brasileiros na vala do desemprego, o senhor soube fazer. Quero ver, caso eleito, como o senhor 

procederia para conseguir o efeito contrário", complementou.  

A estudiosa também citou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Moro foi condenado 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por causa da parcialidade contra o petista (veja aqui e 

aqui).  

"Ah, escrevi vários livros didáticos de Economia, ensinando desde o bê-á-bá até os modelos 

econômicos mais complexos, mas sei que o senhor não gosta de ler... Mesmo porque, se 

gostasse, lhe enviaria o meu mais recente livro, 'Era só para envolver o Lula na Zelotes'", 

continuou Maura. "Para podermos discutir o lawfare praticado e disseminado pelo senhor e 

pela Lava Jato, em pé de igualdade".  

No segundo semestre do ano passado, Moro foi contratado pela consultoria norte-americana 

Alvarez & Marsal, responsável por administrar judicialmente a Odebrecht, que entrou em 

recuperação judicial após investigações da Lava Jato. O contrato dele foi encerrado no último 



final de semana por causa da possível candidatura do ex-juiz nas eleições de 2022 - o cargo 

em disputa ainda será decidido por ele.  

Segundo mensagens divulgadas pelo site Intercept Brasil, a partir de junho de 2019, Moro era 

um assistente de acusação e interferiu na elaboração de denúncias do Ministério Público 

Federal (MPF-PR) durante a Lava Jato.   

No caso de Lula, por exemplo, uma das mensagens, trocadas em 16 de fevereiro de 2016, o 

então magistrado perguntou se os procuradores tinham uma "denúncia sólida o suficiente" 

contra o petista.  

Outra conversa, de 28 de abril de 2016, o procurador Deltan Dalla¬gnol, chefe da força-tarefa 

em Curitiba, avisou à procuradora Laura Tessler que Moro o havia alertado sobre a falta de 

uma informação na denúncia de um réu — Zwi Skornicki, representante da Keppel Fels, 

estaleiro que tinha contratos com a Petrobrás.  

Sobre o autor  

MAURA MONTELLA é Doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do  

Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ) e Pós-doutora em Linguística Italiana pela mesma  

Universidade. Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) e Mestra em Economia Política pela Universidade de Brasília (UnB), foi professora 

de Economia da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e hoje está licenciada do 

Departamento de Engenharia Industrial da UFRJ, onde leciona desde 2004. É autora de dez  

livros: DESCOMPLICANDO A ECONOMIA, ECONOMIA PARA CONCURSOS, MICRO 

E MACROECONOMIA, OS GRANDES MESTRES DO VALOR, DICAS PRÁTICAS DE  

PORTUGUÊS, DICAS PRÁTICAS DE ITALIANO e ECONOMIA EM PEQUENAS  

DOSES, além de dois livros de ficção, um em italiano, SUI TACCHI ALTI (DE SALTO  

ALTO) e outro em português PATY E EU. Mais recentemente escreveu ERA SÓ PARA 

ENVOLVER O LULA NA ZELOTES.  

  

PORTO ALEGRE   

Elisa Lucinda: “Nossa democracia está tomando um choque de verdade, temos que reconstruí-

la”  

A poetisa, cantora e atriz participou em Porto Alegre da conferência inaugural do Diálogos 

Contemporâneos  

Publicado BRASIL DE FATO  

https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/elisa-lucinda-nossa-democracia-esta-

tomandoum-choque-de-verdade-temos-que-reconstrui-la  

ENCERRAMENTO VAMOS FICANDO POR AQUI COM O “BOM DIA, 

DEMOCRACIA! “ EU SOU PAULO TIMM./ ESPERO VOCÊS AMANHÃ 

NESTE MESMO HORÁRIO./  

   

   

  

  

COVID: NOSSAS DIFERENÇAS  



Paulo Timm – Publ. A FOLHA, Torres RS – 29 outubro  

2021  

A semana que passou foi tomada pelas repercussões do Relatório Final da  

CPI/Covid. Nem a inflação, com novo aumentos dos combustíveis e o salto dos juros 

para 7,5%, acarretando custo mais elevado de rolagem da Dívida Pública e do 

crédito em geral, o encobrire m.  E tudo indica que  se prolongará até que os 

festejos de Natal ocupem nossos corações. Já não há nada a dizer, entretanto,  que 

não tenha sido profusamente registrado pela  Mídia nos últimos seis meses: Uma 

CPI aberta por exigência do Supremo, a composição nela  inédita  de uma maioria 

de 7 x 4 contra Bolsonaro,  seis meses de arguições acutilantes e análises, 

controvérsias agudas, mentiras,  depoimentos de vítimas, um simplório cabo da 

PM/MG com acesso a altas autoridades do Ministério da Saúde vendendo 400 

milhões de doses de vacinas mediante a cobrança de US 1 dólar de propina por cada 

uma, a denúncia de um funcionário de carreira ao Presidente da República sobre o 

curso ilegal de uma fatura de US 45 milhões para compra de outra vacina, uma Casa 

de Horrores sob a fachada de um Plano de Saúde receitando Kit Covid e enviando 

pacientes para morrer antes da hora e de cuidados em “Paliativos” etc etc etc. 

Resultado: 80 indiciados, inclusive o Presidente da República por 10 crimes,  dentre 

eles o prosaico  de charlatanismo por indicação imprópria de medicamento ineficaz á 

doença. Não poucos nem apenas governistas estão insatisfeitos com o Relatório de  

Renan Calheiros. Plinio Arruda Sampaio Jr. Sintetizou em artigo no Porta A TERRA É 

REDONDA – https://aterraeredonda.com.br/tag/plinio-de-arruda-sampaio-

jr/?doing_wp_cron=16  

35526774.0460040569305419921875  

achou-o brando e insuficiente. Outros, contudo, afirmam que a dose está excessiva. 

Agora, é esperar as instruções processuais: Câmara dos Deputados, na difícil 

expectativa da abertura do Impeachment do Presidente e Mnistério Público, de cujas 

providências resultarão diversas ações judiciais. A pressão por resultados concretos, 

seja do Observatório do Senado, constituído justamente para acompanhar tais 

procedimentos, seja da Mídia e Opinião Pública, seja da Oposição, hoje bem mais 

ampla do que Partidos e suas bancadas, extravasando para organizações da 

sociedade civil, será grande. Poucos, entretanto, acreditam em sentenças rápidas. 

Assim como as águas de chuvas enchem as bacias hidrográficas que acabam 

desaguando no mar, a Política Nacional tende a  acumular tensões para desaguar nas 

eleições gerais do ano que vem. Vamos ver.  

Uma questão, porém, emana da pandemia e dos imbróglios que ela suscitou: as 

narrativas. Outro dia, conversando com um amigo, francamente bolsonarista, ele 

condenava veemente a China, os Governadores e Prefeitos, a Mídia, o Supremo, a 

CPI e outros demônios soltos por aí, afirmando que tudo não passa de interesse 

político. Ele insistia; - “Olha o resto do mundo, a pandemia tá em todo o lugar. Por 

que culpar o Presidente?”. Ocorre-me, então, aproveitando o ensejo, registrar, aqui 

estas observações da Ex-presidente da IRLANDA e advogada, Mary Robinson. Ela 

sinaliza 4 lições que deveríamos retirar desses tempos pandêmicos.  

“a) O comportamento humano coletivo pode fazer diferença, porque foi isto que nos 

protegeu antes de termos as vacinas (...) b- governos importam. Podemos ver isto 

https://aterraeredonda.com.br/tag/plinio-de-arruda-sampaio-jr/?doing_wp_cron=1635526774.0460040569305419921875
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https://aterraeredonda.com.br/tag/plinio-de-arruda-sampaio-jr/?doing_wp_cron=1635526774.0460040569305419921875


nos países que conseguiram manejar bem a pandemia. (...) um número grande de 

países que enfrentaram bem a pandemia era liderado por mulheres (...) c- a ciência 

faz muita diferença. d- a compaixão faz diferença.”  

Nestes pontos, as diferenças entre o Brasil e vários outros países nos quais o  índice 

de mortes por habitante foi mínimo, o mais notável deles a Nova Zelândia.  

Nosso comportamento coletivo, em primeiro lugar, não foi, nem tem sido nas 

últimas semanas exemplar. A pressão por abertura de comércio, das aulas e de 

aglomerações em festas irregulares o atestam. Aqui, ressalta o comportamento 

reprovável do Presidente sempre fazendo chacota sobre o uso de máscaras e 

vacinas.  

No tocante às Políticas Governamentais de enfrentamento á pandemia, nossa 

diferença é crucial. Apesar do apoio notável ás transferências de renda federal  para 

Governos Estaduais  e Municípios, bem como ás famílias, acompanhadas de 

incentivos á manutenção de empregos, o Presidente Bolsonaro botou tudo isso a 

perder ao não providenciar a compra de vacinas em tempo hábil. Perdeu-se.  

E se perdeu por não acreditar na Ciência, preferindo tergiversar, com apoio num  

Gabinete Paralelo ao seu de supostos especialistas,  contra as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde e suas próprias Agências, começando pelo conflito 

com o Ministro  Mandeta.  

Finalmente, faltou sensibilidade humana ao Presidente, sempre fazendo chacota da 

doença,  infectados e familiares dos que não resistiram à doença: Estariam fazendo 

mi-mi-mi com uma gripezinha,  “Tô nem aí!” , “Sou Messias mas não faço 

milagres”... E lá se foram 605 mil vidas sem um gesto sequer de humanidade 

daquele que nos deveria guiar, da majestade do cargo que ocupa na mais alta 

magistratura do país, além da serena compaixão, com razão e compaixão. Mostrou-

se insensível lembrando a máxima relativa ao bárbaro Gengis Kahn: “Esta a forma 

cruel dele ser gentilr”...  

Da CPI , finalmente, não advirão apenas discutíveis processos judiciais. Já há um 

julgamento moral da opinião pública que vai, paulatinamente, condenando o  

Governo Federal e que já se desdobra numa fenda política em sua base de apoio no  

Congresso, além da CPI, nas recentes derrotas e hesitações na Câmara dos  

Deputados e sucessivas defecções de aliados, último dos quais Roberto Jefferson.  

Da gávea dos meus dias contemplo um ano de 2022 difícil para Jair Bolsonaro &  

Família. Felizmente, os que leem esta coluna, sobreviveram. À todos nós,  

brasileiros, a reflexão e a liberdade para daqui a um ano decidirmos para onde 

queremos ir.  



BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter  

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/ 

videos/163652369309968  

Dia 29 de outubro, sextamos, véspera de feriadão, DIA NACIONAL DO LIVRO, o 

grande veículo que nos propicia a viagem da vida e que, desde a juventude, 

incrementado pelo CINEMA, desperta dúvidas e desejos, sonda horizontes, curte 

paisagens inusitadas e alimenta sonhos.  

“Um país se faz com homens e livros” Como fazemos diariamente, 

estamos abrindo, nesta semana que celebramos um ano no ar, 

nosso  

“BOM DIA, DEMOCRACIA”  

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA,  

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO FERRABRÁS, PORTAL 

LITORAL NORTE e JORNAL COLETIVO  

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

CRESOL  

Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da 

informação transparente Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia 

corporativa, na defesa da democratização da comunicação social  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em 

meu FB e conto neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO. .  

FIQUEM CONOSCO. ACESSEM:  

Longe ou perto https://www.novafolha.com.br/post/longe-ouperto  

Walter Galvani  

Começar do zero, depois de anos de acesso, não vale. É covardia e falta de 

consideração para com todos os que me antecederam nessa rude faina de 

trabalhador das palavras, que não contaram com os milagres da técnica para 

simplificá-la e aumentar-lhe o alcance.  

Agora é assim mesmo e, como todas as épocas tem a sua mecânica, é “adaptar-se 

ou sair de cena”. Em nosso caso atual, é tão grande a concorrência, que o simples 

hesitar, devo ou não tomar essa ou aquela atitude, já abre o espaço para os mais 

vivos e sagazes, que estão chegando aí com soluções mais modernas e, portanto, 



eficazes. Sim, é isso mesmo, nem adianta espernear porque, diante do domínio das 

máquinas sobre os humanos, não há tergiversação possível.  

Não pensou sobre isso ainda? Então, vá pensar e só volte aqui com a solução na 

cabeça. O resto da ação é mera consequência de suas decisões e, olhe lá, que isso 

já muita concessão.  

Atualmente, o que você pretende publicar, já é todo um desdobramento de suas 

verdadeiras intenções.  

Pensando bem, obrigá-lo a ser mais cuidadoso com o que escreve e até que ponto 

aquilo corresponde ao que efetivamente pensa, já é um senhor desafio, que a 

velocidade dos tempos modernos o obriga a ter. E manter. Perdendo o trem, 

perderá a oportunidade de tornar público o seu pensamento sobre as coisas que 

sucedem a seu redor e longe ou perto, não importa, podem ainda receber um atalho 

aqui, uma contribuição ali, significar que você está vivo. E, portanto, em condições 

de participar, partilhar, discutir ou debater o que sucede à sua volta, longe ou perto.  

A mudança se deu sem a sua concordância... O que, aliás, não interessa. Antes de 

começar a bater este artigo, esta singela colaboração, já estaria definido o que 

interessa e a sua posição, como uma espécie de resultado de uma longa elaboração 

social, também.  

Ah, você também pode se tornar uma espécie de revolucionário e destruir com as 

armas intelectuais que lhe restam, qualquer desvio. Pense nisso.  

Eu falei claramente em “armas intelectuais”, porque onde estaria sua credibilidade e 

qual seria o seu alcance, se decidisse, nesse momento de sua vida e carreira, pegar 

em armas reais e virar revolucionário?... Difícil, não?  

Então, quando você parece estar exausto com tanta picaretagem, cansado de tanta 

exploração, resolver agir, será tarde.  

Sente e reinicie seu pensamento. Antigamente reverenciava-se um antigo poeta 

português que havia cunhado a frase: “Tudo vale a pena, quando a alma não é 

pequena”...  

WalterGalvani nasceu no dia 6 de maio de 1934, na cidade de Canoas, onde viveu 

até cerca dos 20 anos, depois de rápidas aventuras de saídas e retornos, até um 

afastamento definitivo, quando tinha em torno de 24 anos, então fixou-se em Porto 

Alegre, onde residiu até 1997. Depois. foi morar em Guaíba. Ele ingressou no 

jornalismo em sua terra natal, Canoas, atuando no jornal Expressão em 1954. 

Depois disso, passou por vários veículos de comunicação de Porto Alegre, como  

Folha da Manhã, Folha Esportiva, Folha da Tarde e Correio do Povo. Apresentou na 

Rádio Guaíba os programas Espaço Aberto e o Guaíba Revista.Faleceu em 29 de 

junho de 2020. Ganhador de vários prêmios regionais em jornalismo, inclusive o 

Prêmio ARI de Crônicas, passou a dedicar-se à pesquisa histórica a partir dos anos  

90. Em 1999, foi eleito para a Cadeira de número 25 da Academia Rio-Grandense de 

Letras. Foi o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre em 2003 e também patrono 

das feiras de Guaíba e Canoas. ntre as publicações de Walter Galvani estão:  



Um Século de Poder - os Bastidores da Caldas Júnior (1995)  

Nau Capitânia (1999)  

A Noite do Quebra Quebra (1993)  

Anacoluto do princípio ao fim (2003)  

A Feira da Gente (2004)  

Crônica: o voo da palavra (2004)  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS  

O GLOBO  

TSE cassa pela 1ª. Vez deputado por fake news e endurece para 2022  

ESP  

TSE cassa deputado que atacou urnas e impõe limite a fakenews  

FOLHA  

TSE decide que punirá disparo em massa com cassação em 2022  

MATINAL POA  

PODCASTS  

O Assunto G1 DIA 29 OUTUBRO: Máscaras - nova fase, novas regras  

Desde o início da pandemia, elas foram incorporadas ao figurino e se tornaram 

essenciais para conter o avanço do contágio. Com a chegada dos imunizantes, 

países que progrediram mais rapidamente na aplicação começaram a deixá-las de 

lado - e alguns se arrependeram. Agora, com cerca de metade da população 

totalmente vacinada, o Brasil revê seus protocolos - em mudanças já decididas ou 

em estudo por Estados e municípios.  

Por Renata Lo Pretehttps://g1.globo.com/podcast/o-

assunto/noticia/2021/10/29/oassunto-569-mascar as-nova-fase-novas-

regras.ghtml CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 29 DE OUTUBRO 

https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha/  

Como guardar dinheiro num cenário de juros e inflação alta  

TV 247 - https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128 •  

Giro das 11 - Bolsonaro entre Bebianno e André Esteves + "Quanto vale uma vaga 

no STF?" (28.10.21)  



Giro das 11 - Bolsonaro entre Bebianno e André Esteves + "Quanto vale u…  

No Giro das 11 de hoje, 28.out/2021 - quinta-feira - temos o "Passadão" com Laís 

Gouvea. Análises com Maria Marighella e Dani Portela. Luna Zarattini e o feminismo 

em atividade e na segunda parte, Mario Vitor Santos e Jeferson Miola e a semana.  

Bom dia 247: ameaças rondam Bolsonaro (28.10.21)  

Bom dia 247: ameaças rondam Bolsonaro (28.10.21)  

Leonardo Attuch, José Reinaldo Carvalho, Dafne Ashton, Paulo Moreira Leite, Alex 

Solnik e Tereza Cruvinel debatem as principais notícias do dia com seus convidados 

especiais: Breno Altman (segunda-feira), Marcelo Auler e Milton Blay (terça-feira), 

Cynara Menezes (quarta-feira), André Co…  

NOTÍCIAS DO DIA  

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal Yahoo  

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA  

O fato mais importante até domingo, dia 31, é a realização da Conferência do Clima 

em Glasgow, à qual o BRASIL comparece sem ter discutido com a sociedade 

organizada sua Agenda. Ruim para a imagem externa do país, já penalizado pelas 

queimadas na Amazônia e outros biomas, maiores responsáveis, da nossa parte, 

pela expedição de carbono na atmosfera terrestre e que fizeram comq que 

tivéssemos um acréscimo de neste processo enquanto o resto do mundo teve uma 

redução de 5%. Nosso problema, enfim, não deriva da queima de combustíveis 

fósseis, mas de queima de 20 milhões de há de florestas, maior parte destinada à 

formação de pastagens através da mera e simples grilagem de terras públicas. 

Paralelamente, os Governadores estarão lá sob a liderança do Governador do 

E.Santo, Casagrande. A civilização humana está sob o desafio de superar o quanto 

antes a Era Petróleo em benefício de outras fontes alternativas de energia: terceira 

geração de usinas nucleares, altamente seguras e baratas, eólica, solar, geotérmica 

ou solar. Não obstante, a ONU denuncia que países produtores de petróleo 

continuam fazendo elevados investimentos para o aumento da oferta de petróleo 

nos próximo anos, inclusive Brasil.  

Ciência - BBC News Brasil  

Brasil é 4º no mundo em ranking de emissão de gases poluentes desde 1850  

Nova pesquisa coloca em xeque argumento de que Brasil contribuiu pouco para o 

aquecimento global. Levantamento leva em conta, pela primeira vez, emissões 

provocadas por desmatamento, não apenas queima de combustíveis fósseis.  

'Na contramão do planeta' - qui., 28 de outubro de 2021 6:29 PM 

https://www.afp.com/pt  



As emissões de CO2 aumentaram 9,5% no Brasil em 2020 com relação ao ano 

anterior, apesar de a média mundial ter diminuído 7%. As informações são do 

Observatório do Clima, que publicou, nesta quinta-feira, o relatório do Sistema de 

Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa.  

Amazônia cortada ao meio  

Telma Monteiro IN CORREIO DA CIDADANIA  

https://www.correiocidadania.com.br/2-uncategorised/14788-amazonia-cortada- 

aomeio  

A con¬vite de or¬ga¬ni¬zação in¬ter¬na¬ci¬onal, co¬lu¬nista do Cor¬reio expôs 

riscos do pro¬jeto ao pre¬si¬dente do Deutsche Bank.  

O segundo fato importante foi o arquivamento da ação contra a Chapa 

Bolsonaro/Mourão nas eleições de 2018 pelo TSE. O Ministro Alexandre Moraes, futuro 

Presidente do órgão foi claro: sabemos que houve irregularidade com expedição em 

massa de posts e fakenews mas não haverá, desta vez, punição. Julgamento político, 

7 x 0, sem contestação interna e dos analistas, visto ser altamente arriscado, dizem, 

nesta conjuntura, a um ano da eleição, retirar o Presidente e o Vice. Paradoxal. Explica 

mas não justifica. Fica, no entanto, o recado de Moraes, expresso na decisão do TSE 

ao cassar, também ontem, o mandato de Fernando Fraceschini, PSL, Dep . Estadual: 

Quem usar estes expedientes será preso. Com isso fica provado o dito popular: 

“Justiça que tarda, acaba falhando mesmo...” Mas promete endurecer nas eleições de 

2022.  

• Google diz que quer condenação de Allan dos Santos por tentar enganar a Justiça 

mesmo com fim do Terça Livre - Folhapress  

De resto, a flexibilização quanto ao uso de máscaras e procedimentos preventimos 

ao COVID pelo país inteiro, já com vistas ao Reveillon – OMS e especialistas 

condenam, mas Sec Muncipal da Saúde RJ, Daniel Soranz diz que cenário 

epidemiológico é muito favorável - e Carnaval de 2022, enquanto a CPI/Covid 

continuou as entregas do seu Relatório á autoridades responsáveis pela instauração 

de providências.  

Finalmente, CAMINHONEIROS se encontram com Governo em Brasília e não chegam 

à ACORDO. Greve, mesmo parcial, deverá prosseguir dia 1º. Novembro. Rodrigo 

Pacheco diz que “TEMPO URGE E A Política tem que dar solução”.  

InternacionaiS  

Biden já está em Roma para a Reunião do G20. Bolsonaro, convidado, estará 

presente. Prendamos a respiração...  

Acossado por denúncias de que estimular a polarização e incitar a violência dos 

usuários, sobretudo jovens, sobre temas postados o FACE BOOK se desmembra do 

conglomerado e toma o nome de META.  



Em meio a escândalos, Facebook lança novo nome corporativo  

• O que é o metaverso, referência para a nova marca do Facebook  

• 6 controvérsias e escândalos da empresa antes de mudar o nome para Meta  

Checamos: frase de Nobel da Paz é distorcida para defender ‘tratamento precoce’  

Arquitetura feia'  

Por que China decidiu limitar construção de prédios 'faraônicos'  

AFP  

Macri vai à Justiça por suspeita de espionagem  

qui., 28 de outubro de 2021 https://br.noticias.yahoo.com/video/macri-

vai%C3%A0-justi%C3%A7a-por-231030 545.html  

Neste artigo: Empresário e político argentino, ex-presidente da Argentina  

O ex-presidente argentino Mauricio Macri esteve nesta quinta-feira em um tribunal 

argentino para responder a uma suspeita de espionagem de familiares dos 44 

tripulantes mortos no naufrágio de um submarino militar em 2017, durante seu 

governo.  

Nacionais  

Falecem as alternativas parlamentares para o financiamento do AUXILIO BRASIL.  

PEC dos Precatórios ficou para novembro e PEC do ICMS sobre combustíveis – PEC 

110 - continua empacada no Senado, depois de aprovada na CÂMARA. Pacheco, 

agora, chama PETROBRÁS e Governadores para encontrar uma saída honrosa.  

Técnicos do Min. Da Economia já pensam em prolongamento do Estado de  

Calamidade ou de suspensão temporária do adicional de R$100  

COVID - Folhapress  

Brasil registra 433 mortes por Covid em 24 h e mais de 17 mil casos  

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 433 mortes por Covid e 17.117 

casos da doença, nesta quarta-feira (27). O país, assim, chega a 606.726 vidas 

perdidas e a 21.765.420 pessoas infectadas desde o início da pandemia. As médias 

móveis de mortes e de casos continuam em estabilidade, sem variações superiores a 

15%, em relação aos dados de duas semanas atrás. As médias agora são de 346 

óbitos por dia e de 12.163 infecções diárias. Os dados do país, coletados até 20h, 

são fruto de colabora  

Folhapress  

Veja como está a vacinação contra a Covid-19 no Brasil  

74,4% DA POPULAÇÃO COM AO MENOS UMA DOSE 53,6% DA POPULAÇÃO COM O  



1º CICLO VACINAL COMPLETO 3,7% DA POPULAÇÃO COM A DOSE DE REFORÇO  

154.265.235 APLICAÇÕES DA 1ª DOSE 109.724.993 APLICAÇÕES DA 2ª DOSE  

4.528.395 APLICAÇÕES DE DOSE ÚNICA % DA POPULAÇÃO ADULTA VACINADA* 

Estado - Ao menos uma dose - Totalmente São Paulo - 83,0% - 67,2% Mato Grosso 

do Sul - 77,1% - 64,0% Rio Grande do Sul - 77,7% - 59,8% Paraná - 77,0% 57,5% 

Santa Catarina - 79,3% - 57,5% Espírito Santo - 75,9% - 54,3% Minas Gerais  

Reuters  

Pfizer firma acordo com EUA para 50 milhões de vacinas contra Covid após 

recomendação para crianças  

(Reuters) - A Pfizer e a BioNTech disseram nesta quinta-feira que esperam entregar 

mais 50 milhões de doses de sua vacina contra a Covid-19 ao governo dos Estados 

Unidos até o final de abril, à medida que o país se prepara para vacinar crianças 

contra a doença. A medida ocorre depois que um painel de consultores externos da 

Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) votou na terça-feira pela 

recomendação da autorização da vacinação de crianças entre 5 a 11 anos.  

Colégio Militar de Brasília, onde filha de Bolsonaro conseguiu vaga sem seleção, tem 

mais de mil inscritos para 15 vagas em 2022  

Escola também atende dependentes de militares, mas concurso é voltado para 

público em geral. Laura Bolsonaro vai cursar 6° ano do ensino fundamental em 

2022.  

Brasil chega a 70% dos adultos com esquema vacinal completo contra Covid  

PHILLIPPE WATANABE https://br.noticias.yahoo.com/brasil-chega-70-dos-adultos- 

232100367.html  

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil chegou, nesta quinta-feira (28), a 70,49% 

da população adulta com esquema vacinal completo contra a Covid. Ou seja, entre 

as pessoas de 18 anos ou mais, 7 em cada 10 já tomaram as duas doses da vacina 

ou então o imunizante de dose única.  

Na semana passada, em 20 de outubro, o país alcançou outra marca animadora: 

mais de 50% da população total com o esquema vacinal completo. Outro feito 

recente, do dia 13 de outubro, foi atingir o número de mais de 100 milhões de 

pessoas totalmente imunizadas.  

Agora, somadas as segundas doses e os imunizantes de dose única, o país fecha 

esta quinta com 114.253.388 pessoas com o esquema concluído.  

Nesta quinta, foram registradas 269.794 primeiras doses, 936.087segundas, 4.387 

doses únicas e 366.125 aplicações de reforço.  

Entre outros números, o país tem 72,32% da população com uma dose 

(154.265.235 pessoas) e 53,56% com esquema vacinal completo.  



É importante lembrar, porém, que a imunização só é considerada efetiva duas 

semanas após a aplicação da segunda dose, conforme alertam especialistas.  

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de 

S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os 

números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são recolhidas 

pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde 

estaduais.  

Os números atingidos nas últimas semanas contrastam com os problemas que a 

vacinação contra a Covid enfrentou no Brasil no início da campanha, como falta de 

doses e atrasos. A alta adesão ao programa de imunização difere ainda da postura 

do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que não se vacinou contra o 

coronavírus.  

Rapaz é condenado após mãe denunciá-lo por sair de casa com Covid-19 e sem 

máscara em SP - Redação Notícias- Yahoo Notícias  

https://br.noticias.yahoo.com/rapaz-e-condenado-apos-mae-denuncia-lo-por-sair- 

de -casa-com-covid-19-e-sem-mascara-em-sp-193155549.html  

No Brasil empresas faturam com DIA DAS BRUXAS, o Haloween mas grupos 

folclóricos nacionais condenam a importação da tradição e lutam para sua 

eliminação do calendário das escolas. Para os nacionalistas como a Sociedade 

Amigos do Saci, Haloween é alienante como um festejo descolado de “basbaques” 

do nosso rico e belo folclore.  

Folhapress  

Injúria racial é crime imprescritível e equiparado ao racismo, decide STF  

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta 

quinta-feira (28) que a injúria racial é equiparada ao crime de racismo e, portanto, 

esse tipo de delito é imprescritível e deve ser punido a qualquer tempo, 

independentemente do período que se passou do episódio. O placar foi 8 a 1. Os 

ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa Weber,  

Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux votaram nesse sentido.  

Notícias - Extra  

PT e PSOL admitem se enfrentar no governo de São Paulo e manter apoio a Lula  

SÃO PAULO — Diante do impasse sobre quem vai apoiar quem na disputa pelo 

governo de São Paulo no...  

Notícias - O Globo  

Ciro Nogueira defende união entre PP e PL na chapa para reeleição de Bolsonaro  

Em entrevista ao programa “Em Foco com Andréia Sadi”, o ministro da Casa Civil 

também negou que Auxílio Brasil seja eleitoreiro, mas não explicou como ficará a 

partir de 2023  



Política - Extra  

PP e PL acirram disputa para filiar Bolsonaro  

BRASÍLIA — Cortejado por PP e PL, Jair Bolsonaro, sem partido desde novembro de 

2019, dá sinais...  

Saúde - O Globo = Pfizer vai pedir autorização para vacina em crianças no Brasil em 

novembro  

Solicitação é semelhante à entregue ao FDA, órgão regulador dos EUA  

Notícias - Extra  

Após entregar relatório ao TCU, Renan diz que Lira deve defender a Câmara, mas 

não a impunidade  

BRASÍLIA - Relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), rebateu 

nesta quinta-feira...  

Petrobras tem lucro líquido de R$ 31 bi. Gordos dividendos não tribuitados serão 

distribuídos a investidores do exterior.  

Yahoo Vida e Estilo  

7 programas da TV brasileira que precisam acabar urgentemente  

Rafael Monteirohttps://br.noticias.yahoo.com/7-programas-da-tv-brasileira-

queprecisam-acabar-ur gentemente-183525367.html  

Carlos Massa, o Ratinho, Sikêra Jr e Patrícia Abravanel: eles lideram programas que 

merecem ter um fim na TV aberta (Fotos: reprodução/SBT/RedeTV)  

A TV aberta segue sendo um reduto de entretenimento do povo brasileiro. De acordo 

com dados obtidos pelo colunista Ricardo Feltrin, do Uol, no ano passado, pelo 

menos 80 milhões de pessoas não têm internet ou canais fechados em casa, 

refugiando-se somente nas programações de TV Globo, SBT, Record e Band e 

companhia na busca de algum entretenimento.  

Essencial no país, a TV aberta ainda sofre, no entanto, com a baixa qualidade de 

alguns programas. Imaginando um futuro mais criativo e mais diverso no setor, 

apontamos abaixo sete programas que, em nossa opinião, precisam acabar 

urgentemente. Será que é possível sonhar com mais opções de qualidade para 

zapear no controle remoto?  

1 - Programa do Ratinho  

Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho, no comando do seu programa 

(Divulgação/ SBT)  



Um programa em franca decadência. Com péssimos índices de audiência, o Programa 

do Ratinho chegou a dar menos audiência que o vespertino "Triturando" e, no seu 

horário, perdeu de goleada para a novela Jesus e o reality Fazenda, dois grandes 

trunfos da RecordTV, no mês de setembro. Tentando salvar a atração, Carlos Massa 

teria feito a sua equipe chorar na semana passada após cobrar resultados, de acordo 

com informações do site TVPop. Apesar da sonoplastia do programa ainda fazer muito 

sucesso na internet (abaixo), a atração parece anacrônica demais para os tempos que 

vivemos. Pense bem: quem ainda se diverte com o teatrinho do teste de DNA em 

pleno ano de 2021? 2 - "Opinião no Ar"  

(Programa do Luís Ernesto Lacombe)  

Luís Ernesto Lacombe marcou 0 ponto de audiência na RedeTV (Foto:  

Reprodução/Band)  

Um programa com índice 0,0 de audiência pode se manter no ar? A resposta 

naturalmente seria "não", mas o Opinião no Ar, comandando por Luís Ernesto 

Lacombe, resiste na grade da RedeTV, mesmo batendo todos os recordes negativos 

em termos de desinteresse do público. Apostando em opiniões de extrema direita do 

apresentador e de convidados da grife de Rodrigo Constatino, a atração serve muito 

mais legitimar opiniões esdrúxulas do que para levar informação ou entretenimento 

ao público. Faz hora extra na TV.  

3 - Zigue-Zague Arena  

Fernanda Gentil no comando do 'Zig Zag Arena' (Foto: João Cotta/Globo)  

Ok, o programa tem poucas semanas de vida. Mas não deu certo. Confuso e 

enfadonho, o gameshow comandado por Fernanda Gentil tem tentado algumas 

reformulações, como convidados artistas, mas terá muita dificuldade para recuperar 

o público que buscou refúgio e diversão na concorrência de Celso Portiolli. Quem 

sabe no ano que vem, em outro horário? No domingo, a TV Globo precisa de outra 

aposta antes do futebol.  

4 - Alerta Nacional  

Sikêra Jr no comando do Alerta Nacional (Reprodução/RedeTV)  

É inadmissível que Sikêra Jr ainda tenha espaço na RedeTV após proferir 

comentários homofóbicos no programa Alerta Nacional. O crime, que pode render 

reclusão de um a três anos e pagamento de multa aos condenados, foi percebido 

por inúmeras empresas, que deixaram de anunciar na atração. Ainda assim, a 

emissora segue usando o seu final, obtido por concessão pública, para dar espaço 

para que o apresentador destile preconceito e, às vezes, consiga alguma audiência, 

geralmente segurando o quarto lugar no início da noite. Um grande desserviço à 

sociedade.  

5 - Vem Para Cá-  

Patrícia Abravanel causa polêmica ao ironizar sigla LGBTQIA+ ao vivo  

(Reprodução/SBT)  



Talvez você nem saiba que o SBT exibe diariamente uma revista matinal nos moldes 

do "Mais Você". Apresentado por Gabriel Cartolano e Patrícia Abravanel, o programa 

"Vem Para Cá" é uma tentativa da emissora em recuperar a audiência dos tempos 

dos desenhos animados (que não surtem mais efeito, infelizmente, na TV aberta). 

Até o momento, a atração só conseguiu atrair a atenção do público pelos motivos 

errados: em junho, a filha de Silvio Santos pediu maior compreensão dos gays a 

pessoas que ela chamou de "conservadoras" e debochou da sigla LGBTQIA+ ao vivo. 

6 - The Love School  

Quem já ligou a TV ao meio-dia de sábado na RecordTV se deparou com um 

produto... inacreditável. Trata-se do "The Love School", atração que coloca os 

apresentadores Renato e Cristiane Cardoso para dar conselhos amorosos para 

outros casais. Vendido como uma terapia gratuita, o programa funciona como 

mesmo uma espécie de "Fala que eu te Escuto" amoroso, mais clean, com 

referências religiosas bem escondidas. Quando eles inventam de fazer encenações 

dos casos, a situação se torna ainda mais complicada, com atores amadores 

declamando textos moralistas de péssima qualidade. Porém, a tristeza não para por 

aí. Na última semana, Renato e Cristiane decidiram criticar a letra de "Easy on Me", 

nova música de Adele, por supostamente incentivar novos divórcios pelo mundo (?).  

É difícil...  

7 - Programas policiais (todos)  

Luiz Bacci no comando do Cidade Alerta (Foto: Reprodução/Record TV)  

No Uruguai, programas policiais são proibidos de serem exibidos entre 6h e 22h. A 

justificativa do governo do país vizinho é que atrações nos moldes de "Brasil 

Urgente" e "Cidade Alerta" promovem atitudes ou condutas violentas e 

discriminatórias. A ideia de lei cairia muito bem no Brasil, um lugar onde, vale 

sempre lembrar, Luiz Bacci já teve a coragem de mostrar a reação de uma mãe ao 

descobrir que o filho estava morto na tela da RecordTV.  

Papo de Política #85: operação blindagem  

Natuza Nery, Julia Duailibi e Andréia Sadi revelam em primeira mão a articulação do 

centrão para blindar Bolsonaro após 2022. A solução criada seria a aprovação do 

cargo de “senador vitalício”. Tem ainda as últimas promessas de candidatos à 

Presidência, o futuro de Sérgio Moro e a inédita cassação de mandato de um 

deputado por fake news.  

PORTO ALEGRE RS  

Rio Grande do Sul - Polícia identifica passageiro de carro que passou a mão em 

ciclista em Bagé  

Vítima sofreu assédio no domingo (24). Polícia tenta descobrir identidade de 

motorista.  

Há 1 horaRio Grande do Sul  

Jornal MATINAL  



Hoje começa um evento que é parte da personalidade da Capital. A Feira do Livro, 

na sua 67ª edição, volta à Praça da Alfândega, num movimento que nos convida a 

reocupar a cidade – com as medidas de precaução, é claro –, a abrir um bom livro e 

a reinventar a esperança. Nesta sexta abrimos a newsletter não com uma notícia, 

mas com o relato de um ex-patrono, Luís Augusto Fischer, sobre como a Feira foi, é 

e seguirá sendo um marco para todos nós.  

E nós, do Matinal, temos muito orgulho em anunciar que seremos a newsletter 

oficial do evento. A partir da semana que vem, traremos os destaques da Feira no 

seu e-mail, todas as manhãs.  

Antes disso, amanhã é dia de Parêntese, e a edição vem recheada de surpresas, 

como um ensaio do Sérgio Faraco sobre Tiradentes (vai dizer que você sabia que o 

autor é fascinado por essa figura?). Tem ainda uma surpresa trágica, ocorrida 30 

anos atrás com o Luiz Maurício Azevedo, que divide sua experiência conosco. E 

muito mais na edição 99 da nossa revista. Assine para ter acesso a todos os 

conteúdos.  

Previsão do tempo: O calorão cede um pouco hoje em Porto Alegre. A sexta terá sol 

e nuvens, com máxima de 29°C. Ah, com o feriadão que se aproxima, a redação 

ganha uma folga e a news volta quarta-feira.  

ARTIGO DO DIA  

29 de outubro - Dia Nacional do Livro https://www.todamateria.com.br/dia-nacional-

do-livro/  

Os livros perdidos – por Paulo Timm - 2012 

https://palavrastodaspalavras.wordpress.com/2012/10/29/os-livros-perdidos-por-pa  

ulo-timm-portugal-pt/  

O livro dos livros perdidos – Stuart Kelly -2007 

https://www.amazon.com.br/Livro-dos-Livros-Perdidos/dp/8501075027 

A psicanálise dos escritores in A TERRA É REDONDA  

https://aterraeredonda.com.br/a-psicanalise-dos-escritores/?utm_source=rss&utm_ 

medium=rss&utm_campaign=a-psicanalise-dos-escritores&utm_term=2021-10-28  

Por TALES AB´SÁBER: O escritor, intelectual, é, de fato, um inventor, como mostra 

a obra de Pedro Nava [...]  



A PALAVRA MÁGICA – C.Drummond de Andrade 

Certa palavra dorme na sombra de um  

livro raro.  

Como desencantá-

la? É a senha da vida 

a senha do mundo.  

Vou procurá-la.  

Vou procurá-la a vida inteira no 

mundo todo.  

Se tarda o encontro, se não a encontro, 

não desanimo, procuro sempre. 

Procuro sempre, e minha procura ficará 

sendo minha palavra.  

Em 29 de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Livro. A escolha da data deu-se 

em homenagem ao dia em que também foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, 

localizada no Rio de Janeiro, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida 

para a colônia, em 1810.  

História do livro  

O que nem todo mundo sabe é que, inicialmente, os livros eram bem diferentes do 

que são hoje. Para quem está acostumado com livros de boa aparência, com revisão 

ortográfica e uma capa bem diagramada, saiba que, antes disso, na Antiguidade, os 

livros eram feitos de outro modo.  

Os primeiros registros gráficos foram feitos em papiro, uma espécie de lâmina 

retirada do caule de uma planta de mesmo nome e que possibilitava a escrita. 

Tempos depois os rolos de papiro foram substituídos pelo pergaminho, que 

possibilitava ser costurado, já que era feito de pele animal e tinha mais resistência.  

O papel chegou na Idade Média e os livros, ainda escritos à mão, começaram a 

substituir os pergaminhos. Em meados de 1455, o alemão Johannes Gutenberg 

causou a mudança que veio a ser revolucionária para a história da escrita. Gutenberg 

criou uma técnica de prensa com uma impressora que reproduzia letras e símbolos 

com relevo esculpidos em metal. O processo espalhou-se rapidamente pela Europa 

e, logo, pelo mundo.  



• Primeiras impressões  

A primeira impressão de um livro por Gutenberg foi a Bíblia. Inicialmente ele 

começou a produzir páginas com 40 linhas, mas o custo para isso era alto. Resolveu 

então utilizar 42 linhas em duas colunas por página. O exemplar foi escrito em latim 

e teve 1.282 páginas.  

Primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia, por Gutenberg. [2]  

No Brasil, o primeiro livro impresso foi Marília de Dirceu, do autor Tomás Antônio 

Gonzaga, em 1810. Com a chegada da imprensa ao país, as máquinas de impressão 

eram utilizadas para imprimir os jornais com notícias de interesse do governo 

português, que financiava as impressões. Isso fazia com que muitos autores 

brasileiros optassem por imprimir suas obras em países europeus.  

• Evolução do livro  

No século XX, começaram a surgir as bibliotecas organizadas e a preservação e 

coleção de livros. Já no século seguinte, as bibliotecas passaram a ser construídas 

para a frequentação de leitores, já que surgia a angústia de, muitas vezes, não ser 

possível ler o livro todo, o anseio de preservá-lo e a preocupação com o acesso a 

ele.  

Com o crescimento da tecnologia, outro formato de livros ganhou espaço: os livros 

digitais. Esses “livros do futuro” têm a possibilidade não só de trazer novas 

publicações em meios digitais, mas de reproduzir as mais antigas publicações da 

história.  

Ainda há muitos apaixonados pela forma física do livro, que gostam de marcar suas 

páginas, fazer anotações nelas, sentir seu cheiro, e colecionar títulos. No entanto, a 

praticidade do meio digital ganhou muito espaço, e, hoje, leitores optam por consumir 

livros em versões digitais, pelo celular, computador, tablets e leitores digitais.  

Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)  

Como criar o hábito de leitura  

Enquanto algumas pessoas são apaixonadas por livros, colecionam obras e não 

passam um dia sem exercer o hábito da leitura, outras já não têm tanta facilidade 

em prender sua atenção em uma obra, mas até sentem o desejo de criar esse 

hábito.  

Existem também muitas pessoas que sentem vontade de ler mais livros, mas não 

conseguem manter o hábito na rotina, por falta de tempo ou cansaço. Para quem 

quer começar a ler livros, existem várias formas de inseri-los na rotina, mesmo que 

a leitura esteja ligada aos gostos pessoais de cada pessoa.  

Veja algumas dicas para adquirir-se o hábito da leitura:  

- Evite cobranças: Antes de tudo, lembre-se de que a leitura deve ser um ato 

deprazer e não uma pressão. Cada pessoa tem o seu ritmo, então, siga o seu. Claro 



que muitas vezes é preciso ler algo que os estudos ou trabalho exigem, mas, para 

desenvolver o hábito da leitura, é fundamental ter prazer no que se está lendo a fim 

de evitar o desgaste durante o tempo de leitura.  

- Entregue-se à leitura: Escolha um local tranquilo para fazer suas leituras de 

formaque possa dedicar-se somente a elas, sem interferências ou barulhos que 

possam tirar sua atenção. Tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo pode impedir 

que você se envolva de fato com o livro e acabe perdendo o interesse por ele.  

Veja também: Você acha que ler é difícil?  

- Estabeleça um tempo diário: Você pode impor-se um objetivo de ler por cerca 

de15 a 20 minutos diários a fim de conseguir exercitar seu hábito; também pode 

estabelecer a leitura de uma certa quantidade de páginas ou de um capítulo 

diariamente.  

- Troque o livro: Se você começou a ler um livro, já leu alguns capítulos, e 

mesmoassim não sentiu prazer, não desista por isso. Troque de livro, escolha outro 

gênero que possa ser mais agradável. Tente encontrar um livro que tenha uma 

linguagem mais clara ou aborde temas que te despertem mais interesse. Não 

desista se a sua primeira escolha não for a melhor.  

- Carregue o livro: Durante a rotina, é comum passar alguns minutos ou até 

mesmohoras na fila de um banco, no ônibus, no metrô, num consultório médico ou 

em outros lugares que consomem nosso tempo. Para evitar o tédio da espera, ter 

um livro com você é uma forma prática de fazer passar o tempo e não desperdiçálo, 

além de ajudar a cultivar seu hábito de leitura.  

Veja também: Sete sites para baixar livros de graça e sem pirataria  

Importância da leitura  

A prática da leitura é extremamente importante para a saúde mental das pessoas. A 

leitura, além de ser relaxante, faz bem para o exercício da memória. Ela é um 

estimulante também da imaginação, que permite, pela mente, que as pessoas viajem 

e conheçam novos mundos.  

Também é por meio da leitura que é possível expandir o conhecimento e melhorar o 

vocabulário, além de facilitar a interpretação das palavras. Ter contato com livros ou 

outro tipo de leitura que agrega conhecimento ajuda muito na hora de construir um 

raciocínio textual e até mesmo na comunicação com outras pessoas no dia a dia.  

Para estudantes que estão em fase de preparação para vestibular e Enem, a leitura 

auxilia na interpretação de texto e, principalmente, com repertório para a prova de 

redação.  

Saiba mais: A importância da leitura  

Leitura para crianças  



É importante que o hábito da leitura comece desde a infância. Os pais podem, por 

exemplo, iniciar a prática lendo histórias para os filhos. Há muitos livros infantis com 

conteúdo lúdico. Com a alfabetização, a leitura de contos e gibis é muito importante 

para que as crianças comecem a exercitar esse hábito.  

Acesse também: A importância da leitura na qualidade de vida  

Quanto antes o costume é adquirido, mais fácil de ele permanecer no decorrer da 

vida. Se a criança começa a ler desde os primeiros anos de vivência, o hábito 

tornase natural e ainda contribuirá para o estímulo da imaginação e criatividade.  

No dia 18 de abril foi estabelecido que se comemora também o Dia Nacional do Livro 

Infantil. A data foi escolhida como homenagem a Monteiro Lobato, escritor que se 

dedicou à literatura infantil no Brasil.  

Veja também: 18 de abril - Dia Nacional do Livro Infantil 

https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-nacional-livro.htm  

AS 4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL  

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo  

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando  

3.CRISE SÓCIOECONÔMICA - Inflação, desemprego- o país de volta ao mapa da 

fome  

Míriam Leitão - Crise na economia e acusação na CPI 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao-crise... 

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS – Raízes do atual 

governo IN A TERRA É REDONDA  

https://aterraeredonda.com.br/raizes-do-atual-governo/?utm_source=rss&utm_med 

ium=rss&utm_campaign=raizes-do-atual-governo&utm_term=2021-10-28  

Por LUIZ WERNECK VIANNA: O governo Bolsonaro nasce com o diagnóstico de que o 

país seria ingovernável com o sistema de direitos previsto na Carta de 1988 [...]  

4.1.Eleições 2022  

Notícias - Extra  

Pesquisa mostra Freixo à frente de Castro para governo do Rio; entradas de Paes e  

Mourão mudam cenários  

RIO — A pouco menos de um ano para as eleições de 2022, o cenário atual da 

disputa ao governo do...  



Maria Cristina Fernandes - Jair, Paulo e Arthur 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../maria-cristina... Luiz 

Carlos Azedo - O desafio de Pacheco 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-carlos-azedo-o... 

Malu Gaspar – Bolsonaro não está morto 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../malu-

gasparbolsonaro... Carlos Melo* - Na esperança da 

inviabilidade de Bolsonaro 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../carlos-melona...  

Indefinições no PSDB, de Moro e fator Bolsonaro estimulam pré-candidaturas no 

centro político https://gilvanmelo.blogspot.com/.../indefinicoes-no-psdb...  

Com discurso de candidato, Pacheco se filia ao PSD pregando união e fim da 

intolerância https://gilvanmelo.blogspot.com/.../com-discurso-de... William Waack - 

Ctrl + T + Del https://gilvanmelo.blogspot.com/.../william-waack- 

ctrl-t...  

ENCERRAMENTO  

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

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

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter  

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/ 

videos/937986513595671  

Dia 28 de outubro, DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, elo de garantia entre o Estado e 

o Cidadão, mês de atenção ao câncer de mama e cuidados especiais com as 



abelhas, indispensáveis à renovação da biodivsersidade. Como fazemos diariamente, 

estamos abrindo, nesta semana que celebramos um ano no ar, nosso  

“BOM DIA, DEMOCRACIA”  

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA,  

com JORNAL BRASIL DE FATO , REDE SOBERANIA, RADIO FERRABRÁS, PORTAL 

LITORAL NORTE e JORNAL COLETIVO  

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

CRESOL  

Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da 

informação transparente/  

"Partidas...  

Anônimo  

Quando observamos, da praia, um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar 

adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza 

rara.  

O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece 

cada vez menor.  

Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha 

remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram.  

Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: "já se 

foi".  

Terá sumido? Evaporado?  

Não, certamente. Apenas o perdemos de vista.  

O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade  

que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar  

ao porto de destino as cargas recebidas.  

O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o 

mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz:  

já se foi, haverá outras vozes, mais 

além, a afirmar: "lá vem o veleiro".  

Assim é a morte.  



Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o 

vemos sumir na linha que separa o visível do invisível dizemos: "já se foi".  

Terá sumido? Evaporado?  

Não, certamente. Apenas o perdemos de vista.  

O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas 

conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado.  

Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico 

de que não mais necessita no outro lado.  

E é assim que, no mesmo instante em que dizemos:  

já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz: "já está chegando". 

Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a 

viagem terrena.  

A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza 

não dá saltos.  

Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se 

resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário.  

A vida é feita de partidas e chegadas. De idas e vindas.  

Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada.  

Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico; noutro partimos 

daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajantes da imortalidade que 

somos todos nós.  

Todo o nosso amor pelos milhões que partiram pela pandemia..."  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em 

meu FB e conto neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO.  

Nossa PLAY LIST musical, que acompanha a programação diariamente das 10h às 24 

h foi organizada por GUILHERME XAVIER SOBRINHO. Da meia noite às seis horas 

levamos ao ar a ESTAÇÃO ZUZA HOMEM DE MELLO, grande crítico musical e 

introdutor do Jazz no Brasil, recentemente falecido, com muito Jazz, Blues e músicas 

internacionais. BLUEs. E de 6.00 às 8.00 da manhã é hora do chimarrão com este 

que vos fala, em homenagem às nossas raízes sertanejas e campeiras, numa play 

list que inclui as califórnias da canção no RS, organizada pelo músico Celso Jardim, 

de Torres.  

FIQUE CONOSCO. ACESSE:  

https://movimentorevista.com.br/  



Podcast -  

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

Gzar7g&utm_source=whatsapp  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS  

O GLOBO  

Inflação e risco fiscal à maior alta de juros desde 2002  

ESP  

Após furo do teto BANCO CENTRAL promove a maior alta de juros em 19 anos.  

FOLHA  

São Paulo supera Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha em vacinação  

PODCASTS  

O Assunto G1 dia 28 de outubro: Combustíveis nas alturas - os efeitos  

Desde o início do ano, a gasolina subiu mais de 73%, e o diesel, 65%. A arrancada 

dos preços bate mais duro em categorias como motoristas de aplicativo e 

caminhoneiros, mas já modifica hábitos até de quem simplesmente tinha no carro 

particular seu principal meio de locomoção. E a perspectiva é de que o patamar 

continue elevado.  

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

assunto/noticia/2021/10/28/oassunto-568-combus tiveis-nas-alturas-os-

efeitos.ghtml  

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL Dia 28 de outubro  

Por que os casos de Covid-19 voltaram a subir na Europa  

Com avanço desigual da vacinação, países do continente voltam a discutir medidas 

de restrição para frear contágio 

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/10/por-que-os-casos-de-covid-19-

vol taram-a-subir-na-europa-ouca-podcast.shtml TV 247 

https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128  

Giro das 11 - CPI: a pressão sobre Aras + As minas no poder (27.10.21)  

Giro das 11 - CPI: a pressão sobre Aras + As minas no poder (27.10.21)  

Bom dia 247: Depois da CPI, a bola está com Aras (27.10.21)  



Giro das 11 - Dia D na CPI da Covid + Educação Afrocentrada (26.10.21)  

NOTÍCIAS DO DIA  

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal  

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA  

Sinais de furo no casco da nau dos insensatos:  

Carta Testamento de Roberto Jefferson, derrotas na Câmara, Partido baleia “União  

Brasil” acena para Ciro Gomes, greve dos caminhoneiros anunciada para dia 1º., 

Relatório da CPI,  

Cai força de Arthur Lira no comando do Centrão. Depois da derrota na semana 

passada, agora ele – e o Planalto – se desesperam com a falta de apoio á PEC dos 

Precatórios e visível desinteresse da Câmara dos Deputados na PEC 32 de dita  

Reforma Administrativa, na verdade uma profunda Reforma do Estado com vistas à 

precarizá-lo cada vez mais diante das graves atribuições que lhe cabem, na forma da 

Constituição, como promotor do desenvolvimento e da cidadania.  

https://br.noticias.yahoo.com/ainda-sem-apoio-suficiente-governo-224457220.html  

Brasil registra mais 433 mortes por Covid e total vai a 606.679  

(Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira 433 novas mortes por Covid-19, o 

que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 606.679, informou o 

Ministério da Saúde.  

Eleições 2022  

Vantagem de Lula sobre Bolsonaro no 2º turno cai 10 pontos em 2 meses Há 60 

dias, petista ganhava por 65% a 30%; agora; taxas estão em 52% a  

37%https://www.poder360.com.br/poderdata/vantagem-de-lula-sobre-bolsonarono-

2oturno-cai-10-pontos-em-2-meses/  

Ciro Gomes é uma das opções da União Brasil em 2022, diz prefeito de Salvador e 

aliado de ACM Neto - https://br.yahoo.com/topics/brasil/  

Ciro Nogueira defende união entre PP e PL na chapa para reeleição de Bolsonaro 

Filipe Vidonhttps://br.noticias.yahoo.com/ciro-nogueira-defende-

uni%C3%A3oentre-07303721 4.html  

Anatel recebe propostas de 15 empresas para leilão do 5G - Vinicius Marques 

https://br.noticias.yahoo.com/em-carta-da-pris%C3%A3o-roberto-225855604.html  

Inflação e Juros nas alturas. Compom fixa SELIC em 7,5% num pulo que não se via 

há 19 anos. Não se trata de remédio amargo como justificam muitos analistas 



comprometidos com o Mercado mas de um remédio errado, tipo KIT COVID , para 

um diagnóstico errado pois não vivemos um excesso de demanda mas queda brutal 

do salário médio e da massa salarial, a pior em 12 meses, como demonstra a 

Pesquisa de Emprego IBGE ontem divulgada.  

José Nêumanne - Neoliberalismo selvagem de Bolsonaro e Guedes 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../jose-neumanne... Fernando 

Exman - “Sapiens”, capítulo 16: o credo capitalista 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../fernando-exman... Vinicius 

Torres Freire - País derrete com juros de Jair e Guedes 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-torres...  

Internacionais  

Portugal deve antecipar eleições em razão de impasse no Orçamento.  

Nacionais  

COVID – CPI  

CPI da Covid – muito aquém da tragédia nacional IN A TERRA É REDONDA  

https://aterraeredonda.com.br/cpi-da-covid-muito-aquem-da-tragedia-nacional/?ut  

m_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cpi-da-covid-muito-aquem-da-tra 

gedia-nacional&utm_term=2021-10-27  

Por PLÍNIO DE ARRUDA SAMPAIO JR.: - Por PLÍNIO DE ARRUDA SAMPAIO JR.*  

O relatório aprovado destaca-se pela incongruência entre a gravidade dos crimes 

apurados, a superficialidade de suas conclusões e a inocuidade de suas 

consequências práticas  

A liderança da CPI da pandemia encerrou os trabalhos em clima de indisfarçável 

autocongratulação pelo sentimento do dever cumprido. No entanto, não há quase 

nada a comemorar. O relatório aprovado destaca-se pela absoluta incongruência 

entre a gravidade dos crimes apurados, a superficialidade de suas conclusões e a 

inocuidade de suas consequências práticas.  

A CPI comprovou com farta documentação o que já era evidente.[i] A tragédia 

sanitária foi fruto de uma política deliberada dos donos do poder. Ao colocar o lucro 

acima da vida, o Estado brasileiro tornou-se impotente para interromper a livre 

circulação do coronavírus entre a população. A subestimação da gravidade da 

pandemia, o boicote sistemático às medidas de isolamento social, a sabotagem da 



compra de vacinas e a divulgação generalizada de falsos remédios deixaram os 

brasileiros à mercê de uma estratégia sanitária criminosa – a imunização de 

rebanho.  

Para arrematar, as investigações revelaram macabras experiências de hospitais 

privados que utilizaram seres humanos como cobaias, bem como tenebrosos 

esquemas de corrupção comandados pela alta cúpula do governo federal envolvendo 

políticos, militares, líderes religiosos e empresários. O presidente sabia de tudo. O 

resultado é a maior tragédia humanitária da história nacional. Com 2,7% da população 

mundial, o Brasil registra 12,2% de todos os óbitos provocados pela pandemia de 

coronavírus – o décimo país, entre 178, com maior índice de morte per capita por 

Covid-19 do planeta.  

Segue-clique  

Carta Testamento de Roberto Jefferson? Rayanderson Guerra e Evandro Éboli 

https://br.noticias.yahoo.com/em-carta-da-pris%C3%A3o-roberto- 

225855604.html  

RIO — Em uma carta escrita do complexo penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do  

Rio, o ex-deputado federal Roberto Jefferson criticou o presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) e seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) pelo que ele 

descreve como "vício nas facilidades do dinheiro público". Ele diz que ao se 

aproximar de figuras do Centrão, como Ciro Nogueira e Valdemar da Costa Neto, 

Bolsonaro cercou-se de "viciados" e, consequemente, se tornou um deles: "Quem 

anda com lobo, lobo vira, lobo é. Vide Flávio".  

— O presidente tentou uma convivência impossível entre o bem e o mal. Acreditou 

nas facilidades do dinheiro público. Esse vício é pior que o vício em êxtase. Quem 

faz sexo com êxtase tem o maior orgasmo ou ejaculação que o corpo humano de 

Deus pode proporcionar. Gozou com êxtase, para sempre dependente dele. 

Desfrutou do prazer decorrente do dinheiro público, ganho com facilidade, nunca 

mais se abdica desse gozo paroxístico que ele proporpciona. Bolsonaro cercou-se 

com viciados em êxtase com dinheiro público; Farias, Valdemar, Ciro Nogueira, não 

voltará aos trilhos da austeridade de comportamento. Quem anda com lobo, lobo 

vira, lobo é. Vide Flávio — escreveu.  

Jefferson diz ainda que o PTB deve ter candidatura própria no ano que vem, e 

orienta as lideranças do partido a convidarem o vice-presidente Hamilton Mourão 

(PRTB) para disputar a presidência da República, contra o atual mandatário.  

— Vamos convidar o Mourão. O PTB terá candidatura própria, quem sabe apoiamos 

o Bolsonaro no segundo turno.  

O deputado voltou a defender os atos antidemocráticos de 7 de Setembro, e diz que 

o presidente "fraquejou" ao não avançar nas demandas do "povo que foi às ruas". 

Nos atos, os manifestantes pediam a intervenção militar e a destituição dos ministros 

do Supremo Tribunal Federal (STF).  



— Todo o povo saiu às ruas para dizer, eu autorizo, não havia volta, não havia 

transigência com as velhas práticas. Mas por algum motivo, Bolsonaro fraquejou. 

Não teve como seguir. Escrevo isso insone. Não preguei meus olhos. Esse 

pensamento queimou minhas pestanas, não consegui fechar meus olhos e dormir. 

Vamospor nós mesmos.  

O ex-deputado precisou ser internado no domingo no hospital do complexo de 

Bangu 8 em razão de complicações em seu estado de saúde, como febre alta, 

taquicardia e baixa pressão.  

Jefferson voltou para a prisão no último dia 14 por determinação do ministro 

Alexandre de Moraes, depois que o político recebeu alta hospitalar. Ele estava 

internado desde o início de setembro com um quadro de infecção urinária e dores na 

lombar e foi submetido também a um cateterismo para desobstrução de uma 

artéria.  

Além de estar preso, ele já foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República 

(PGR) por seus ataques às instituições. Na noite de domingo, ele pediu licença da 

presidência do PTB por tempo indeterminado enquanto durar a prisão preventiva.  

Em carta, o dirigente disse que não pode assinar documentos e faz ataques a 

parlamentares do partido que pediram seu afastamento.  

Leia a carta na íntegra:  

O Bolsonaro era a ruptura. Foi eleito para romper com uma velha política, que teve 

origem na redemocratização, toma lá dá cá, governo de coalização, cada partido 

recebe um naco da administração e se remunera. E o povo?  

"O povo que se lasque".  

O Bolsonaro deveria ter aprofundado a ruptura, os choques seriam intensos, como o 

rugido das ondas nas paredes rochosas dos litorais. Mas ressaqueado até que 

passasse esse ciclo da lua. Quando tudo, tudo, seguiria o retorno da nova liderança.  

Mas ele foi cercado pelas figuras do Centrão, que o fizeram capitular frente aos 

rosnados das bestas famintas de dinheiro público. E o povo? O povo gostaria de ver 

as bestas enjauladas ou abatidas a tiros pelos caçadores. Mas o presidente tentou 

uma convivência impossível entre o bem e o mal. Acreditou nas facilidades do 

dinheiro público, Esse vício é pior que o vício em êxtase, quem faz sexo com êxtase 

tem o maior orgasmo ou ejaculação que o corpo humano de Deus pode 

proporcionar. Gozou com êxtase, para sempre dependente dele. Desfrutou do prazer 

decorrente do dinheiro público, ganho com facilidade, nunca mais se abdica desse 

gozo paroxístico que ele proporpciona.  

Bolsonaro cercou-se com viciados em êxtase com dinheiro público; Farias,  

Valdemar, Ciro Nogueira, não voltará aos trilhos da austeridade de comportamento. 

Quem anda com lobo, lobo vira, lobo é. Vide Flávio.  

Nosso caminho é outro. Queremos um governo dos justos, que felicite e orgulhe o 

povo. Um governo que não roube e não deixe roubar. Um governo que sirva o povo, 



não se sirva dele. Um governo que trabalhe com o poder do amor, jamais com o amor 

do poder.  

Reparem, quando eu quis construir um partido com bases nas expectativas 

honradas do povo brasileiro, abri mão de lideranças viciadas em velhas práticas; 

Rondon, Albuquerque, Campos, Cristiane, Benito, Armando, Arnon Bezerra, etc...  

Não é fácil fazer a mudança, ela machuca até a gente, pois temos que atingir gente 

que amamos, mas que se recusa a compreender os novos objetivos.  

Bolsonaro precisava peitar.  

se os filhos atrapalham, remova-os. Valdemar Costa neto e Ciro Nogueira puxam 

para trás qualquer mudança de práticas, para uma nova vereda de austeridade e 

honra.  

Ruptura com a corrupção tem um peso, leva gente que nós gostamos. Mas é o que o 

povo espera.  

7 de setembro ficou imaculado. Todo o povo saiu às ruas para dizer, eu autorizo, 

não havia volta, não havia transigência com as velhas práticas. Mas por algum 

motivo, Bolsonaro fraquejou. Não teve como seguir. Escrevo isso insone. Não 

preguei meus olhos. Esse pensamento queimou minhas pestanas, não consegui 

fechar meus olhos e dormir.  

Vamospor nós mesmos.  

Vamos convidar o Mourão. O PTB terá candidatura própria, quem sabe apoiamos o 

Bolsonaro no segundo turno.  

Não é fácil afastar um filho, sei a dor de afastar a Cristiane. Mas o projeto político 

está acima das concessões sentimentais.  

Não se transige à tirania.  

Não se transige à opressão.  

Não se rende homenagens à ditadura, não se curva às ameças dos arrogantes.  

Nosso edital sinalizará um novo caminho." A candidatura própria tem precedência 

sobre as demais".  

Gustavo, leva a carta ao general Mourão. Convide-o para a disputa a Presidência, 

quem souber percorrer a terceira via, vencerá a eleição.  

São 5:30 horas, não preguei meus olhos. Minha cabeça está acesa e ligada. É o fogo 

do Espírito Santo mostrando o caminho a se seguir.  

Não visitem mais a Carminha, ela é desembargadora, ele é da turma do Supremo. 

Nós somos políticos, nossa gente é outra. Somos de outra tribo.  

Candidatura própria tem precedência.  



7 de setembro é um dia inacabado, quem souber construir o sonho de nosso povo, 

virará vitorioso as páginas de nossa folhinha.  

Deus abençõe nossa gente.  

Deus proteja nosso Brasil.  

Deus é nossa força e vitória.  

Abração.  

Roberto Jefferson.  

7 de setembro é dia inacabado.  

O povo foi ludibriado.  

PORTO ALEGRE jornal MATINAL  

O Governo do Estado quer a volta das aulas presenciais em todas as escolas. Só 

faltou informar quando isso deve ocorrer. O anúncio já provocou reações e ocorre em 

um contexto de atenção na Educação, como detalhamos no primeiro texto da news, 

que segue com uma boa marca alcançada pela vacinação em Porto Alegre e o 

financiamento histórico que a Capital receberá.  

Previsão do tempo: O calor que marcou essa semana segue hoje, mas com pouco 

menos de intensidade. A máxima em Porto Alegre será de 30°C.  

ARTIGO DO DIA  

Economista aponta desonestidade da mídia ao ‘criminalizar servidores públicos’ 

Alinhada a Paulo Guedes, mídia esconde, na análise de Uallace Moreira, que o 

governo veta reajuste para trabalhadores que estão na linha de frente no combate à 

covid-19, mas dá bonificação aos militares de alta patente que custará bilhões  

Por Redação RBA - Publicado 22/08/2020 - Valter Campanato/EBC 

https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2020/08/imprensa-criminaliza-servidor 

es-publicos-reforma-administrativa/?fbclid=IwAR2Mr5YHYShRfuk2gVKw_LjUafq5v6h 

BUtbQUKrXVNJlOU2s1eJ43j-1aRk  

"Mídia faz comparações que criam mitos em relação aos servidores públicos 

completamente equivocados", afirma professor da UFBA  

São Paulo – Palavra de ordem de parte da imprensa tradicional, o termo “reforma” 

administrativa costuma vir seguido do discurso de que “se gasta muito com o 

funcionalismo público” e que “a máquina pública está inchada”. A mídia comercial, 

como observa o professor Uallace Moreira, da Faculdade de Economia da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), se associa à tese do governo de reduzir 

direitos da população em geral para “criar empregos” e dos servidores públicos para 

“reduzir gastos”.  



O empenho do setor foi sintetizado em um webinar do canal Jota, nesta quinta-feira 

(20), quando o ministro das Comunicações, Fábio Faria, declarou que a mídia 

caminha junto com o governo em em algumas pautas de interesse comum. “A 

reforma da Previdência teve uma aderência natural. Todos os veículos de imprensa 

praticamente aderiram à reforma”, disse. “Nós não temos o que reclamar em 

relação a isso, todos os veículos praticamente assumiram uma posição favorável.”  

“A questão é que a grande imprensa no Brasil criminaliza os servidores públicos de 

forma completamente desonesta. Ela faz comparações e cria mitos em relação aos 

servidores públicos completamente equivocados”, afirma Uallace Moreira. Em 

entrevista a Glauco Faria, no Jornal Brasil Atual, o professor lembra que é com o 

teto do INSS, como qualquer outro trabalhador, que o funcionário público se 

aposenta – as exceções, como os super-salários do Judiciário, não costumam ser 

afetadas por essas “reformas”.  

Todos os servidores que ingressaram após o início da vigência do regime de 

previdência complementar, em 2013, não têm direito à aposentadoria com o salário 

integral, fato em geral omitido pela mídia. “Pior, o servidor público hoje não tem e 

nunca teve FGTS, porque é uma contrapartida da estabilidade de emprego. Mas essa 

questão não é colocada para a sociedade”, contesta. “Outro mito é a participação dos 

empregados do setor público no total da ocupação em países selecionados pela OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).” Segundo Moreira, 

no Brasil o funcionalismo público responde por 12,1% da força de trabalho pontos. 

“Está abaixo da média da OCDE, que é 21,3%.”  

Quem são os privilegiados?  

Das narrativas criadas, o economista destaca também a crítica ao número de 

servidores federais no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, ele aponta, está 

diretamente relacionado à criação das universidades federais. No período em que 14 

universidades foram implementadas, Moreira, que já era professor, conta que não 

havia professores ou infraestrutura em número suficiente. “Era preciso fazer 

concurso. As universidades federais, públicas, por exemplo, foram depreciadas 

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso”, descreve. “E houve a necessidade 

de fazer mais concurso. A ideia da universidade pública de qualidade é real e 

verdadeira. E para que ela permaneça, é necessário realizar concursos para contratar 

professores.”  

A “confusão” de parte da imprensa sobre as categorias de funcionários públicos 

contratados talvez se explique pelo que o economista chama de “homogeneização”. 

A estratégia seria tratar os servidores como iguais, mesmo que uns tenham mais 

benefícios que outros. “Os servidores públicos têm técnicos, professores, juízes, 

militares, o debate que tem que ser levado em consideração é quais são as 

categorias que de fato são beneficiadas. A gente pode discutir e isso tem que ser 

discutido. Não é plausível que o juiz alcance um salário acima do teto, com aqueles 

penduricalhos, como as pessoas falam, que vai chegar a 100 mil. Isso de fato tem 

que ser revisto”, defende.  

“Reforma” administrativa  



Na prática, além de não atacar esses privilégios, o que a “reforma” administrativa 

que vem sendo proposta pretende é “dificultar a atuação sindical dos servidores. 

Isso é um absurdo, como é também flexibilizar a estabilidade. Funcionário público é 

um funcionário de Estado e não de governo. Isso significa dizer que vai passar o 

governo e eu continuarei servidor público, atuando de uma forma correta com o 

compromisso com os interesses do país. Quer dizer que eu posso dar aula na 

universidade. A partir do momento que a minha estabilidade fica sujeita a critérios 

de avaliação, de acordo com o interesse de governo, comprometo por completo a 

ideia da ciência dentro da universidade, que tem várias tendências e correntes de 

pensamento”.  

Penduricalhos dos militares  

Moreira também contesta a posição da Câmara dos Deputados em relação à 

manutenção do veto de Bolsonaro a reajustes salariais e progressão funcional para 

categorias de servidores públicos que atuam na linha de frente no combate ao 

coronavírus até 31 de dezembro de 2021.  

O ministro da Economia, Paulo Guedes, alegou que o reajuste salarial aos 

profissionais seria “um crime contra o país”, conforme mostrou a RBA. A reação só 

não foi a mesma quando Bolsonaro concedeu, em junho, reajuste de até 73% em 

bonificação salarial aos militares de alta patente. Em cinco anos, a medida custará 

R$ 26,5 bilhões aos cofres públicos.  

Governo de privilegiados  

O reajuste à época também passou sem muita repercussão por parte da mídia 

comercial. Ao mesmo tempo em que os sindicatos dos professores apontavam para 

uma perda real dos salários da categoria em torno de 30%.  

“O que tem acontecido é que muitas instituições privadas, que pagam muito bem 

para professores, estão resgatando o professor de alta qualificação. E alguns 

professores estão indo embora do país. Uma fuga de cérebros, e isso é extremamente 

preocupante. Mas, mais preocupante ainda, é a gente ter um governo que vetou o 

reajuste para pessoas que estão na linha de frente ao combate à covid-19 mas que 

dá uma bonificação de R$ 26,5 bilhões para os militares de patente mais elevadas. 

Isso mostra que esse governo tem lado e não é o lado da classe trabalhadora”, 

adverte o economista Uallace Moreira.  

Para o professor da UFBA, toda essa contradição evidencia que a oposição da 

imprensa tradicional a Bolsonaro é restrita aos termos de valores morais e ao 

conservadorismo. Do ponto de vista econômico, “ela está extremamente afinada e 

ela apoia ela, dá sustentação. É por isso que o Bolsonaro permanece como uma 

figura importante e com a figura do Paulo Guedes”.  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Giro das 11 - Reforma administrativa: a grande mentira sobre o serviço público  

(06.10.20)TV 247  

o https://podcasts.apple.com/br/podcast/giro-das-11-reforma-administrativa- 



grandementira-sobre/id1420237128?i=1000493803762  

Banco Mundial em 'campanha' contra servidores públicos 

...www.esquerdadiario.com.br › Banco-Mundial-em-cam...  

9 de out. de 2019 - Banco Mundial em 'campanha' contra servidores públicos 

defende redução salarial e reformas. Nesta quarta-feira (09) está sendo publicado ...  

FIESP compra briga de Guedes sobre reajuste dos servidores ... 

ultimosegundo.ig.com.br › colunas › esplanada › fiesp-...  

2 de jun. de 2020 - A FIESP lançou nas redes sociais um vídeo campanha no qual 

compra a briga do ministro da Economia, Paulo Guedes, contra o reajuste dos ..  

P.GUEDES - SERVIDOR FILIADO A PARTIDO NÃO TERÁ ESTABILIDADE 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/11/05/servidor-filiado-a-partido  

-e-militante-e-nao-tera-estabilidade-diz-guedes.htm?fbclid=IwAR3OCK0BjKksiQD-gx 

AJDcfGRvRKBixU-6Zd93aEG795E34ZUkx9Vg-MJj4  

Após ataque governista, servidores preparam contra-ataque  

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/02/09/interna_polit  

ica,826881/apos-ataque-governista-servidores-preparam-contra-ataque.shtml 

A sórdida campanha contra os servidores avança  

https://outraspalavras.net/trabalhoeprecariado/a-sordida-campanha-contra-os-servi  

dores-avanca/?fbclid=IwAR1Pn8od4FMpkBH5Hc_tCUDrfrO3G_h79KJwBhGyuwqzRe9 

aYMLMWcvzoU  

Após ataque governista, servidores preparam contra-ataque contra PEC 32  

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/02/09/interna_polit 

ica,826881/apos-ataque-governista-servidores-preparam-contra-ataque.shtml  

Indignadas com a agressividade do discurso governista, categorias organizam ações 

judiciais contra o ministro Paulo Guedes e mobilizações nas ruas. Entidades 

pretendem lançar campanha para reforçar a necessidade de um serviço público 

fortalecido  

VB  

Vera Batista, Augusto Fernandes - postado em 09/02/2020 06:00  

www.researchgate.net › profile › Joseluis-OreiroA PEC 32 da Reforma 

Administrativa: Uma análise crítica  

JOSÉ LUIS OREIRO* HELDER LARA FERREIRA-FILHO**  

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo fazer uma análise crítica da proposta 

de reforma administrativa apresentada pela PEC 32/2020. Como iremos 



argumentar, a proposta não resolve nenhuma das distorções que se dispõe a 

eliminar, enfraquece o poder de intervenção do Estado Brasileiro sobre o sistema 

econômico, diminui a autonomia dos servidores públicos e desestimula a contratação 

de funcionários públicos qualificados e motivados, tendo como provável 

consequência a redução da oferta e da qualidade dos serviços públicos. Dessa 

forma, o resultado da reforma administrativa é o enfraquecimento do Estado do 

Bem-Estar Social no Brasil  

RPD || José Luis Oreiro: Reforma Administrativa ou retorno ao Estado  

Patrimonialista?- 11/11/2020  

-https://www.fundacaoastrojildo.org.br/rpd-jose-luis-oreiro-

reformaadministrativaou-retorno-ao-estado-patrimonialista/  

Reforma Administrativa com o objetivo de preservar o teto de gastos parece ideia 

desprovida do mínimo senso de realidade, avalia José Luis Oreiro em seu artigo Quem 

são os Servidores Públicos, no Brasil?  

Comunicação Sindsifpe - 3 de Março de 2020 

https://sindsifpe.com.br/pt/blog/quem-sao-os-servidores-publicos-no-brasil/  

______________  

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou o funcionário público a “um 

parasita” e o Estado brasileiro a um “hospedeiro” que “está morrendo” – um retrato 

generalizado e estereotipado de uma realidade muito diversa. O Brasil tem 11,4 

milhões de postos de trabalho no setor público, grande parte em áreas sociais – 

apenas na saúde e na educação municipais, são 2,6 milhões de vínculos 

trabalhistas. Metade dos servidores ganha menos de R$ 2,7 mil por mês – antes dos 

descontos.  

No serviço público, varredores de rua ganham, em média, R$ 1,6 mil. Professores de 

1˚ a 4˚ série, com nível superior, R$ 3,3 mil. Médicos clínicos, R$ 9,8 mil. 

Administradores, R$ 10,3 mil. Engenheiros civis, R$ 11,6 mil. Auditores-fiscais da 

Receita, R$ 30 mil. Procuradores de Justiça, R$ 37 mil.  

O Brasil tem 11,4 milhões de postos de trabalho no setor público. A cada 100 

servidores, 22 são professores e 2 trabalham em outras áreas da educação, 16 são 

administradores, 11 são médicos, enfermeiros ou outras profissões da saúde, 5 

fazem limpeza e 4 prestam serviços de segurança.  

Apenas no nível municipal, há 2,6 milhões de postos de trabalho na educação e na 

saúde – mais que o dobro do número de funcionários públicos federais, de todas as 

áreas.  

Um funcionário público brasileiro ganha, em média, 8% a mais do que um 

trabalhador que exerce função similar no setor privado. Em um conjunto de 53 

países analisados pelo Banco Mundial, esse percentual chega a 21%. Em outras 

palavras, a cada R$ 100 recebidos por um trabalhador privado, seu par no serviço 

público brasileiro ganha R$ 108. Na média internacional, a proporção é de R$ 100 

para R$ 121.  



A situação difere muito entre as instâncias de governo. A cada R$ 100 que um 

trabalhador privado recebe, o funcionário público municipal que exerce função 

equivalente ganha os mesmos R$ 100, um funcionário público estadual recebe R$ 

116 e um funcionário público federal, R$ 196.  

Em 2018, metade dos funcionários públicos ganhava até 3 salários mínimos (R$ 2,9 

mil, considerando o valor do mínimo naquele ano). Apenas 3% ganhava mais do que 

20 salários mínimos (R$ 19,1 mil).  

Há muita disparidade salarial entre os poderes da República. No Executivo, onde 

trabalham professores, médicos, policiais, cerca de 25% dos funcionários públicos 

ganham mais de R$ 5 mil. No Legislativo, que engloba vereadores, deputados, 

senadores e seus funcionários, mais de 35% recebe mais de R$ 5 mil. No Judiciário, 

onde atuam juízes, promotores, funcionários de fórum, mais de 85% ganham acima 

de R$ 5 mil.  

Em algumas carreiras, é mais fácil chegar ao topo. É o caso dos auditores-fiscais da 

receita – 80 em cada 100 estão no último nível da carreira, com os maiores salários. 

Entre os especialistas de petróleo e gás federais, a proporção é 25 para cada 100. Já 

entre peritos médicos previdenciários federais, apenas 1 para cada 100.  

As mulheres são maioria entre os funcionários públicos. Enquanto no mercado em 

geral ocupam 4 de cada 10 vagas, no serviço público estão em 6 de cada 10 postos 

de trabalho. Mas ganham menos. A cada R$ 100 recebidos por funcionários públicos 

homens, as funcionárias públicas mulheres ganham R$ 75. A disparidade salarial 

também resulta do fato de mulheres ocuparem cargos que pagam menos.  

Fontes: Atlas do Estado Brasileiro, Ipea; Gestão de pessoas e folha de pagamentos 

no setor público brasileiro, Banco Mundial; Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) 2018.  

Leia a matéria original, publicada no site Piaui  

NESTE DIA  

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes  

Roberto Santos FB 25 de outubro de 2020 •  

Há 58 anos o mundo esteve à beira da aniquilação final com a “Crise dos mísseis em 

Cuba”.“Crise dos mísseis de Cuba”, que conversa é esta?  

Esclarecendo: entre os dias16 e 28 outubro de 1962 um confronto diplomático entre 

os Estados Unidos e a União Soviética quase desandou num enfrentamento nuclear 

de consequências catastróficas para o mundo. A coisa se passou do seguinte modo 

de acordo com a crônica da época.  

Tudo começou em 1959, quando o presidente americano Dwigth Eisenhower liberou  



13 milhões de dólares para a CIA construir um campo de treinamento na Guatemala. 

O objetivo era preparar uma milícia de cubanos dissidentes capaz de derrubar do 

poder o lider cubano Fidel Castro. Naquele tempo Fidel ainda não estava aliado aos 

soviéticos nem tinha uma orientação política comunista. Mas estava contrariando os 

interesses de empresas norte-americanas que dominavam a economia cubana com 

mão de ferro. O governo dos Estados Unidos queria repetir em Cuba o que fizeraem 

1954 quando financiou o golpe que derrubou o presidente guatemalteco Jacobo 

Arbenz Guzmán. Guzmán eleito regularmente contrariariara os interesses da “United 

Fruit Company”, a gigante que havia se apossado de terras naquele país centro-

americano e sufocava a economia do país.  

Assim, se repetiria a estratégia em Cuba: dissidentes, financiados e treinados pela  

CIA, iniciariam um movimento popular local que forçaria o governante a renunciar. 

Kennedy assumiu a presidência em janeiro de 1961e manteve em linhas gerais o 

plano. O grupo de exilados cubanos dissidentes desembarcaria na “Baía dos 

Porcos”na parte central da ilha, próxima a Havana numa ação que não ficasse 

diretamente vinculada a Washington.  

Ação teve início na madrugada de 15 de abril com oito aviões bombardeiros B-26B 

supostamente alugado pelo grupo rebelde - atacando três aeroportos na região mas 

com resultados frustantes: só inutilizou três dos 16 aviões cubanos. Dois dias 

depois, 1,5 mil homens desembarcaram sem cobertura aérea e o fracasso da 

operação é do conhecimento de todos. O fiasco da “Invasão da “Baía dos Porcos” 

atirou Fidel Castro nos braços da União Soviética: no mês seguinte, Fidel declarouse 

marxista-leninista e, a partir daquele momento, Cuba era uma república socialista.  

O medo de que os americanos atacariam novamente estreitou os laços militares 

entre Cuba e a União Soviética. O líder soviético Nikita Khrushchev aproveitou a 

oportunidade para, sob a justificativa de proteger seu aliado caribenho, para apertar 

o calo dos norte-americanos com a instalação na ilha de uma estrutura militar capaz 

de armazenar e lançar mísseis balísticos SS-4. Deste modo respondia, no plano 

geral da Guerra Fria, ao precente aberto pelos Estados Unidos em 1961, ao instalar, 

na Turquia, “Jupiter IRBM” capazes de atingir Moscou.  

No dia 24/10/1962, o “Comando Estratégico da Força Aérea” americana elevou a 

atenção para o nível 2. O passo seguinte seria o estado de guerra. Na manhã de 

25/10 Kennedy ordenou a interceptação do primeiro navio soviético, o “Bucharest”, 

no bloqueio marítimo à Cuba que perdura até hoje. Felizmente no dia 26, um 

telegrama de Khruschiov oferecia trégua desde que os Estados Unidos se 

comprometessem a não invadir Cuba e retirassem os mísseis da Turquia. Em 

contrapartida os russos retirariam seus mísseis de Cuba.  

Naquele 25/10/1962 estivemos perto de virar pó. E uns tantos saudosistas fora de 

contexto, uns anacrônicos mal intencionados, teimam em reviver aqueles tempos.  

AS 4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL  

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo  

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando  



3.CRISE SÓCIOECONÔMICA - Inflação, desemprego- o país de volta ao mapa da 

fome  

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS -  

4.1.Eleições 2022  

Vantagem de Lula sobre Bolsonaro no 2º turno cai 10 pontos em 2 meses Há 60 

dias, petista ganhava por 65% a 30%; agora; taxas estão em 52% a 37% .  

https://www.poder360.com.br/poderdata/vantagem-de-lula-sobre-bolsonaro-

no2oturno-cai-10-pontos-em-2-meses/  

O ex-presidente Lula e o atual acupante do Planalto, Jair Bolsonaro: petista ganharia 

no 2º turno, mas diferença vem diminuindoSérgio Lima/Poder360 BEATRIZ ROSCOE  

27.out.2021 (quarta-feira) - 19h20  

Pesquisa PoderData realizada de 25 a 27 de outubro mostra que o presidente Jair  

Bolsonaro (sem partido) diminuiu a diferença e hoje perderia para o ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por 37% a 52% em um eventual 2º turno, distância de 

15 pontos ...  

Leia mais no texto original:  

(https://www.poder360.com.br/poderdata/vantagem-de-lula-sobre-bolsonaro-no-2o  

-turno-cai-10-pontos-em-2-meses/)  

© 2021 Todos os direitos são reservados ao Poder360, conforme a Lei nº 9.610/98. 

A publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são 

proibidas.  

PORTO ALEGRE jornal MATINAL  

O Governo do Estado quer a volta das aulas presenciais em todas as escolas. Só 

faltou informar quando isso deve ocorrer. O anúncio já provocou reações e ocorre em 

um contexto de atenção na Educação, como detalhamos no primeiro texto da news, 

que segue com uma boa marca alcançada pela vacinação em Porto Alegre e o 

financiamento histórico que a Capital receberá.  

Previsão do tempo: O calor que marcou essa semana segue hoje, mas com pouco 

menos de intensidade. A máxima em Porto Alegre será de 30°C.  

ENCERRAMENTO  

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

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

COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA – POA/RS -  



BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter  

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/ 

videos/4105589736213483  

Dia 27 de outubro, mês de atenção ao câncer de mama e cuidados especiais com as 

abelhas, indispensáveis à polinização das plantas.  

Nesta semana comemoramos um ano no ar , todos os dias com nosso  

BOM DIA, DEMOCRACIA, 8 horas, como uma contribuição do  

COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA em conexão com  

BRASIL DE FATO RS – REDE SOBERANIA – JORNAL COLETIVO – RADIO FERRABRÁS  

– PORTAL LITORAL NORTE  

E apoio da Central Única dos Trabalhadores CUT/RS ,  

ADURGS SINDICAL e CRESOL  

Para a DEMOCRATIZAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO  

E ANÁLISE CRÍTICA DOS ACONTECIMENTOS  

MUNDIAIS, NACIONAIS E REGIONAIS  

Nossos agradecimentos a todos os colaboradores, apoiadores e seguidores. 

Continuem conosco!  

Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da 

democratização da informação  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em 

meu FB e conto neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO.  

Nossa PLAYLIST musical, que acompanha a programação diariamente das 10h às 24 

h foi organizada por GUILHERME XAVIER SOBRINHO. Da meia noite às seis horas 

levamos ao ar a ESTAÇÃO ZUZA HOMEM DE MELLO, grande crítico musical e introdutor 

do Jazz no Brasil, recentemente falecido, com muito Jazz, Blues e músicas 

internacionais. BLUEs. E de 6.00 às 8.00 da manhã é hora do chimarrão com este que 

vos fala, em homenagem às nossas raízes sertanejas e campeiras, numa play list que 

inclui as califórnias da canção no RS, organizada pelo músico Celso Jardim, de Torres.  

UBUNTU  



Mauro Santayana  

A jornalista e filósofa Lia Diskin, no Festival Mundial da Paz, em Floripa (2006), nos 

presenteou com um caso de uma tribo na África chamada Ubuntu.  

Ela contou que um antropólogo estava estudando os usos e costumes da tribo e, 

quando terminou seu trabalho, teve que esperar pelo transporte que o levaria até o 

aeroporto de volta pra casa. Sobrava muito tempo, mas ele não queria catequizar os 

membros da tribo; então, propôs uma brincadeira pras crianças, que achou ser 

inofensiva.  

Comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade, botou tudo num cesto bem 

bonito com laço de fita e tudo e colocou debaixo de uma árvore. Aí ele chamou as 

crianças e combinou que quando ele dissesse "já!", elas deveriam sair correndo até 

o cesto, e a que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estavam lá dentro.  

As crianças se posicionaram na linha demarcatória que ele desenhou no chão e 

esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse "Já!", instantaneamente todas as 

crianças se deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore com o cesto. 

Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e a comerem felizes.  

O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou porque elas tinham ido todas juntas 

se uma só poderia ficar com tudo que havia no cesto e, assim, ganhar muito mais 

doces.  

Elas simplesmente responderam: "Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz 

se todas as outras estivessem tristes?"  

Ele ficou desconcertado! Meses e meses trabalhando nisso, estudando a tribo, e 

ainda não havia compreendido, de verdade, a essência daquele povo. Ou jamais 

teria proposto uma competição, certo?  

Ubuntu significa: "Sou quem sou, porque somos todos nós!" Atente 

para o detalhe: porque SOMOS, não pelo que temos...  

UBUNTU PARA VOCÊ!  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS  

O GLOBO  

CPI aprovado Relatório que culpa Bolsonaro pela crise sanitária do país.  

ESP  

Inflação alta e furo do teto de gastos presidem reunião do 

COPOM  



FOLHA  

Oposição põe em xeque PEC dos Precatórios e aumento de gasto. (fecha questão 

contra)  

MATINAL POA  

PODCASTS  

O Assunto g1 dia 27 de outubro: Mentiras que matam - fake news na pandemia  

Notícias falsas acompanham o coronavírus desde seu surgimento, na China. No Brasil, 

a campanha de desinformação boicota o distanciamento social, promove tratamentos 

sem eficácia e mente sobre os efeitos da vacina. O caso mais recente é a live na qual 

Bolsonaro que relaciona os imunizantes à Aids - afirmação absurda que foi incluída 

no relatório da CPI da Covid.  

Por Renata Lo Pretehttps://g1.globo.com/podcast/o-

assunto/noticia/2021/10/27/oassunto-567-mentira s-que-matam-fake-news-na-

pandemia.ghtml CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 27 DE OUTUBRO 2021  

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/10/as-chances-de-bolsonaro-ser-con  

denado-por-crimes-apontados-pela-cpi-ouca-podcast.shtml  

As chances de Bolsonaro ser condenado por crimes apontados pela CPI; ouça 

podcast TV 247  

o 26 DE OUT. DE 2021-  

https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128  

Giro das 11 - Dia D na CPI da Covid + Educação Afrocentrada (26.10.21)  

Giro das 11 - Dia D na CPI da Covid + Educação Afrocentrada (26.10.21)  

Bom dia 247: Dia decisivo na CPI - a votação do relatório (26.10.21)  

Bom dia 247: Dia decisivo na CPI - a votação do relatório (26.10.21)  

NOTÍCIAS DO DIA  

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 YAHOO Matinal  

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA  

Relatório da CPI com 1.300 páginas sob protesto de Governistas que votam em 

separado: O principal assunto da semana. 80 indiciados. Bolsonaro é acusado de 10 

crimes, inclusive contra a humanidade e CPI pede suspensão de seus direitos 



políticos. Heinze, deputado pelo RS, defensor foi retirado da lista de indiciados na 

útlima hora. Relatório será hoje entregue á PGR e Presidente da CÂMARA, além da 

Procuradoria da República no DF. Oportunamente o Relatório irá para o Tribunal Penal 

Internacional em Haia.  

O roteiro da tragédia brasileira detalhado pela CPI da Covid  

Com votação de relatório, comissão encerra seis meses de investigação que organizou 

os principais pontos que guiaram a atuação do governo na pandemia que matou mais 

de 600 mil pessoas no país  

https://www.nexojornal.com.br/podcast/2021/10/26/O-roteiro-da- 

trag%C3%A9diabrasileira-detalhado-pela-CPI-da-Covid?posicao-

homecentro=2&utm_medium=Ema 

il&utm_campaign=NLDurmaComEssa&utm_source=nexoassinantes  

Com votação de relatório, comissão encerra seis meses de investigação que 

organizou os principais pontos que guiaram a atuação do governo na pandemia que 

matou mais de 600 mil pessoas no país  

A CPI da Covid fez nesta terça-feira (26) a votação do seu relatório final, que reúne 

as conclusões da investigação parlamentar sobre a atuação do governo na 

pandemia. O documento cita uma série de crimes e pede a punição de dezenas de 

pessoas, com o presidente Jair Bolsonaro no topo da lista. Para além de tipificações 

jurídicas e debates sobre a inclusão de nomes, a CPI também organizou um roteiro 

das ações e omissões que foram determinantes para o avanço da covid-19 no Brasil. 

O “Durma com essa” passa pelos principais pontos da investigação dos senadores.  

Filhos de Bolsonaro, Pazuello, Hang, Queiroga, Osmar Terra, donos da Prevent...  

Veja todos os alvos da CPI G1  

• CPI desiste de pedir indiciamento de senador Heinze por divulgar fake news  

• Negacionismo, corrupção com vacinas, caso Prevent: veja as principais conclusões  

No último discurso, Renan chama Bolsonaro de homicida e caviloso 

Condenação de Bolsonaro após CPI é pouco provável, avaliam especialistas  

Os militares acabaram poupados pela CPI da Covid?  

Isabela Cruz 

Gustavo Basso  

https://br.noticias.yahoo.com/condenacao-de-bolsonaro-apos-cpi-e-pouco- 

provavelavaliam-especialistas-064058453.html  

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi indiciado por nove tipos criminais no 

relatório votado e aprovado nesta terça-feira (26) pela CPI da Covid, que após seis 

meses de trabalhos aponta uma série de condutas do presidente na condução da 



crise sanitária que contribuíram para o Brasil atingir a marca de mais de 600 mil 

mortos pela doença.  

Os delitos, que incluem crimes contra a humanidade, epidemia com resultado morte 

e incitação ao crime, poderiam levar a 38 anos de prisão. A CPI, porém, não tem 

poder de condenar ninguém, e especialistas consideram pouco provável uma 

condenação do presidente, de seus filhos ou mesmo do ex-ministro da Saúde Eduardo 

Pazuello.  

“No caso do presidente, o indiciamento agora é encaminhado ao PGR (Procurador 

Geral da República) Augusto Aras, e sinceramente vejo poucas chances de ele andar 

na mão do procurador, que vem atuando como um paredão de proteção a  

Bolsonaro, seus filhos e toda a cúpula do poder executivo”, diz o cientista político 

Cláudio Couto, coordenador do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da Fundação 

Getúlio Vargas.  

O maior perigo, na avaliação de Couto, é Aras arquivar o processo, o que exigiria 

alguma novidade para que futuramente seja desarquivado. “Vejo mais 

encaminhamento junto a cortes internacionais; existe a possibilidade de o 

presidente da república não poder mais sair do país sob risco de ser preso”, 

defende.  

Além de Bolsonaro, outras 77 pessoas e duas empresas também tiveram o 

indiciamento recomendado pela CPI. Inicialmente, o número total de indiciamentos 

era de 68, mas, após conversas com os demais integrantes da comissão, o relator, 

senador Renan Calheiros (MDB-AL), acrescentou outros 12 nomes, totalizando 80.  

Ex-presidente da IRLANDA e advogada, Mary Robinson, sinaliza 4 lições que 

deveríamos retirar desses tempos pandêmicos.  

a) O comportamento humano coletivo pode fazer diferença, porque foi isto que nos 

protegeu antes de termos as vacinas (...) b- governos importam. Podemos ver isto 

nos países que conseguiram manejar bem a pandemia. (...) um número grande de 

países que enfrentaram bem a pandemia era liderado por mulheres (...) c- a 

ciência faz muita diferença. d- a compaixão faz diferença.  

A relação entre os bancos privados e o Banco Central. Continua repercutindo 

negativamente a conversa entre Roberto Campos Neto e banqueiro dono do Pontual 

a respeito dos juros.  

BC deve acelerar ritmo e elevar hoje juros ao maior nível em 4 anos /g1 - Bolsa 

fecha em queda de 2% à espera de nova alta nos juros-G1  

Bom dia 247: banqueiro André Esteves fala como dono do  

Brasilhttps://podcasts.apple.com/br/podcast/bom-dia-247-banqueiroandr%C3%A9-

estev es-fala-como-dono/id1420237128?i=1000539656646  

A evolução e o impacto do agronegócio brasileiro.  

Agronegócio: origem, poder e impactos de um setor-chave  



Mariana Vick 

https://www.nexojornal.com.br/explicado/2021/10/25/Agroneg%C3%B3cioorigemp

oder-e-impactos-de-um-setor-chave?posicao-homeesquerda=3&utm_medium=Em  

ail&utm_campaign=NLDurmaComEssa&utm_source=nexoassinantes  

Organizado no país na segunda metade do século 20, bloco que se intitula o mais 

importante da economia nacional abriga grupos heterogêneos e é alvo de críticas 

por danos ambientais  

Eleições 2018 -TSE tem 3 votos a 0 contra cassação da chapa Bolsonaro-Mourão – 

g1 -Sessão foi suspensa e deve ser retomada na próxima quinta-feira.  

PEC DOS PRECATÓRIOS – OPOSIÇÃO DIZ QUE É CALOTE-3-Com o Auxilio Brasil a 

despesa total da União passará de 17,5% para 18,1% do PIB, diz Fabio Graner em 

sua coluna (A2), no ORÇAMENTO perto de R$ 1,5 trilhões.Precatórios para 2022 são 

de R$ 79 bi dentre os quais valores devidos a agentes públicos que, sim, deveriam 

ter sido negociados diretamente com órgaõs federais, Estados e Municípios. Só o 

FUNDEF tem aí R$ 20 bi. Enquanto isso, Arthur Lira, líder do Centrão recusa-se a 

revisar valores das EMENDAS PARLAMENTARES e do ORÇAMENTO SECRETO, as 

quais, segundo analistas, inclusive o insuspeito Sardemberg, G1, são as principais 

responsáveis pelo furo do teto ERRADAMENTE atribuídos aos Precatórios e Auxílio 

Brasil.  

dlnews.com.br › noticiasOposição decide ser contra PEC dos Precatórios, e governo já 

...  

Há 1 dia • BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os partidos de oposição na Câmara dos 

Deputados reuniram-se nesta terça-feira (26) e decidiram que vão ser contra a PEC 

dos Precatórios, que abre  

Líder do PT na câmara diz que oposição está fechada contra PEC dos Precatórios  

https://6minutos.uol.com.br/economia/lider-do-pt-na-camara-diz-que-oposicao-esta 

-fechada-contra-pec-dos-precatorios/  

Por Maria Carolina Marcello - BRASÍLIA (Reuters) – O líder do PT na Câmara, Bohn  

Gass (RS), afirmou nesta terça-feira que a oposição decidiu fechar questão contra a 

PEC dos Precatórios, proposta que o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), quer 

votar em plenário ainda esta semana.“Fechadérrima, não pode passar é calote, e 

chantagem e mentira”, disse o deputado petista. Felipe Salto - Motivação para fim do 

teto não foi o social https://gilvanmelo.blogspot.com/.../felipe-salto...  

Internacionais  

O polemista em ascensão na extrema direita francesa-NEXO JORNAL  

Éric Zemmour surpreende ao desbancar Marine Le Pen nas simulações de primeiro 

turno para as eleições presidenciais de 2022  



Reino Unido julga recurso dos EUA para extraditar Assange - Washington recorre da 

decisão britânica de não extraditar o fundador do WikiLeaks  

Publicado BRASIL DE FATO  

Itália fecha processo sobre OPERAÇÃO CONDOR, vez que havia italianos vítimas 

desta intervenção conjuntua das FFAA do cone sul na época das ditaduras no cone 

sul. Morreu o último indiciado. Muitos dos defensores da OPERAÇÃO CONDOR estão 

hoje no Governo do Brasil.  

AFEGANISTÃO  

Famílias afegãs vendem filhas para não morrerem de fome  

'Talibãs moram na minha casa': juízas contam como fugiram do Afeganistão  

Mesmo sob estado de exceção, movimentos sociais do Equador protestam contra 

Lasso - Mobilização pede o congelamento dos preços dos combustíveis e denuncia a 

precarização do trabalho  

Publicado BRASIL DE 

FATOhttps://www.brasildefato.com.br/2021/10/26/mesmosob-estado-de-

excecao-movi mentos-sociais-do-equador-protestam-contra-lasso Nacionais  

COVID  

Dia pela Saúde da População Negra - Pandemia mata mais pretos e pardos do que 

brancos; veja dados G1  

No dia final da CPI, Brasil ultrapassa 606 mil mortes pela Covid – G1  

• 112 milhões estão com vacinação completa, 52,65% da população  

O Brasil registrou nesta terça-feira (26) 409 mortes por Covid-19 nas últimas 24 

horas, com o total de óbitos chegando a 606.293 desde o início da pandemia. Com 

isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 342 -- abaixo da marca 

de 400 pelo 15º dia seguido.  

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa 

sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h desta 

terça-feira. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.  

Evolução da média móvel de óbitos por Covid no Brasil nos últimos 14 dias. A variação 

percentual leva em conta a comparação entre os números das duas pontas do período 

— Foto: Editoria de Arte/G1  

Veja a sequência da última semana na média móvel:  

• Quarta (20): 380  

• Quinta (21): 366  



• Sexta (22): 355  

• Sábado (23): 339  

• Domingo (24): 337  

• Segunda (25): 338  

• Terça (26): 342  

Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1 mil, 

após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. De 17 de março até 

10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2 mil. No pior 

momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril.  

Flexibilização - Prefeitura do Rio vai suspender máscara obrigatória em locais 

abertos  

• No DF, item de proteção ao ar livre deixa de ser obrigatório no dia  

ECONOMIA: Alta do diesel deve aumentar adesão de caminhoneiros pela 

paralisação- PODER 360  

Greve está agendada para 1º de novembro; caminhoneiros dizem que preço antigo 

já era insustentável  

https://www.poder360.com.br/economia/alta-do-diesel-deve-aumentar-adesao-de-c  

aminhoneiros-pela-paralisacao/  

Gilberto Braga, autor de 'Vale Tudo', 'Dancin' Days' e 'Celebridade', morre aos 75 

anos  

Criador de vilões inesquecíveis, como Odete Roitman, novelista foi um dos maiores 

nomes da teledramaturgia brasileira. Segundo sobrinho, autor estava internado 

desde 22 de outubro após perfuração no esôfago e teve quadro de infecção 

generalizada.  

Por Elisa Soupin, g1  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

EDITORA MARTELO LANÇA UMA COLEÇÃO DE OBRAS DE NELSON WERNECK SODRÉ  

- EDIÇÃO ESPECIAL NA COMEMORAÇÃO DOS 110 ANOS DO AUTOR -  

Acolho com alegria e esperança o lançamento do livro "OFÍCIO DE ESCRITOR:  

DIALÉTICA DA LITERATURA", a primeira obra da 'COLEÇÃO NELSON WERNECK 

SODRÉ' organizada pela EDITORA MARTELO[1]. Em 05/11, inicia-se a pré-venda do 

livro[2].  



Saúdo a iniciativa deste importante projeto de produção editorial que se propõe a 

republicar cerca de 20 livros do ‘GENERAL DO POVO E DA CULTURA’ ao longo dos 

próximos anos.  

Ao colocar toda obra de meu pai em domínio público, eu sonhava com a 

possibilidade de futuras edições de seus livros, pensando especialmente nas novas 

gerações. É, portanto, promissor que, num momento de profunda crise da vida 

brasileira, jovens e corajosos editores se proponham a realizar este sonho. Mais do 

que nunca, a voz e as ideias de Nelson Werneck Sodré precisam ser ouvidas e 

discutidas.  

NO CRUCIAL MOMENTO ATUAL, PRECISAMOS REPENSAR AS RAÍZES E  

PERSPECTIVAS DA NAÇÃO BRASILEIRA E ELABORAR UM PROJETO QUE PERMITA 

SEU DESENVOLVIMENTO PARA ATENDER AS REAIS NECESSIDADES DO NOSSO 

POVO.  

PARABÉNS À EDITORA MARTELO, À MIGUEL JUBÉ  

(https://www.facebook.com/miguel.jube) E TODA SUA EQUIPE POR ESTA 

IMPORTANTE CONTRIBUIÇÃO AO LEGADO DE NELSON WERNECK SODRÉ, À 

CULTURA E AO PENSAMENTO BRASILEIRO!!!  

Cordialmente,  

Olga Sodré - Doutora em Psicologia Clínica e Filosofia, com pós-doutorado pelo  

Instituto Católico de Paris e pelo Instituto de Medicina Social (UERJ)  

FONTE DA IMAGEM: MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA EDITORA MARTELO PARA VER 

NO FACEBOOK 

https://www.facebook.com/centrodeestudos.brasileiros/posts/447917666216259 
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______________  

[1] A martelo é uma casa editorial instalada em Goiânia, cujos projetos 

seconcentram em duas coleções: "ideia e memória" (dedicada à prosa científica 

em humanidades e literatura) e "cabeça de poeta"( 

https://www.facebook.com/martelo.cecl/ )  

[2] PARA MAIS INFORMAÇÕES: https://livrariamartelo.minhalojanouol.com.br  

Bolsonaro sanciona Lei da Improbidade. Servidores e dirigentes de órgãos públicos, 

doravante, só poderão ser punidos se ficar provado que agiram com DOLO...  

PORTO ALEGRE  

ARTIGO DO DIA  



Governos subnacionais têm papel importante na COP26, escrevem Knott, Serson e 

Penido  

Estado de São Paulo assume pioneirismo em parceria estratégica com o Reino Unido  

– PODER 360 https://www.poder360.com.br/opiniao/meio-ambiente/governos-

subnacionais-tem-p apel-importante-na-cop26-escrevem-knott-serson-e-penido/ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

• EXPRESSO NEXO JORNAL  

Como a transição energética afeta o futuro da Petrobras 

Marcelo Roubicek 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Países planejam mais que dobrar produção de combustíveis fósseis até 2030  

Levantamento do Pnuma mostra que governos trabalham para produzir petróleo, 

gás natural e carvão num volume 110% maior do que o considerado consistente 

para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 ° Celsius; Brasil é destaque no 

relatório por ter plano nacional que estimula investimentos e aumento da produção 

até 2030.  

Da ONU Newshttps://www.ecodebate.com.br/2021/10/26/paises-planejam-

maisque-dobrar-prod ucao-de-combustiveis-fosseis-ate-2030/  

Um levantamento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Pnuma, 

mostra que a produção global de combustíveis fósseis está, de forma muito 

perigosa, fora de sincronia com as metas estipuladas no Acordo de Paris.  

Apesar das ambições demonstradas pelos governos, e por compromissos com 

emissões zero de carbono, os países preveem produzir, até 2030, petróleo, gás 

natural e carvão em um volume que é mais do que o dobro do ideal para limitar o 

aumento da temperatura global a 1,5° Celsius.  

Brasil estimula investimentos  

O Relatório sobre a Lacuna de Produção 2021 foi divulgado esta quarta-feira e traz 

detalhes dos planos de governos dos 15 maiores produtores, incluindo Austrália, 

Brasil, China e Estados Unidos. O perfis mostram que a maioria dos governos 

continua oferecendo grande apoio político para a produção de combustíveis fósseis.  

Este é exatamente o caso do Brasil. Apesar do país ter oficialmente a meta de 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% até 2030, o Pnuma revela 

que o governo “encoraja novos investimentos” e planeja aumentar a produção 

nacional de combustíveis fósseis.  

Janela prestes a se fechar  



O relatório cita o Plano Nacional de Energia 2050, aprovado pelo Ministério das 

Minas e Energia no ano passado. O projeto mostra que o governo brasileiro tem a 

intenção de “atrair investimentos para aumentar a produção de petróleo e de gás” e 

assim, ficar entre os “cinco maiores produtores do mundo”. Pelo plano, a produção 

de petróleo deve subir 60% e a de gás natural, 110% até 2030.  

A diretora-executiva do Pnuma acredita que ainda há tempo para limitar o 

aquecimento a longo prazo, “mas essa janela de oportunidade está se fechando 

rapidamente”. Segundo Inger Andersen, os governos devem aproveitar a COP-26 

para “tomar medidas imediatas para fechar a lacuna na produção de combustíveis 

fósseis”.  

Os planos produção dos governos levariam a 240% mais carvão, 57% mais petróleo 

e 71% mais gás em 2030 do que o volume que seria consistente para limitar o 

aquecimento global a 1,5°C.  

Estímulo para investir em energias renováveis  

Energia limpa, como a eólica, é chave para emissões zero. Foto:  

Unsplash/Appolinary Kalashnikova  

O Pnuma revela também que desde o início da pandemia da COVID-19, os países 

investiram mais de US$ 300 bilhões em novos fundos para atividades de 

combustíveis fósseis – mais do que eles têm direcionado para fontes de energia 

renovável.  

Para o secretário-geral da ONU, o relatório mostra que “existe um longo caminho 

para um futuro de energia limpa”.  

António Guterres declarou que continua sendo urgente que investidores públicos e 

privados, incluindo bancos comerciais, invistam em energias renováveis para 

promover a “descarbonização” do setor elétrico e para que todos tenham acesso às 

energias renováveis”.  
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Contato com a revista eletrônica EcoDebate  

Suas opiniões, sugestões e críticas são importantes para que possamos aperfeiçoar 

oa revista e seu conteúdo. Pode entrar em contato conosco através do e-mail: 

ecodebate@ecodebate.com.br .  

Exclusão da lista de distribuição do boletim diário envie um e-mail para:  

newsletter_ecodebate+unsubscribe@googlegroups.com .  

AS 4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL  

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo  

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando  

3.CRISE SÓCIOECONÔMICA - Inflação, desemprego- o país de volta ao mapa da 

fome  

Opinião | "Quem tem fome tem pressa": aumento da pobreza e a volta da fome ao  

Brasil - Ação solidária da Cáritas distribui cestas básicas a mais de 3.500 famílias no 

Maranhão e Piauí  

Publicado BRASIL DE FATO  

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS -  

4.1.Eleições 2022  

PORTO ALEGRE JORNAL MATINAL  

A propósito da votação do relatório da CPI da Covid, aprovado ontem, o Matinal 

publica hoje mais uma reportagem destacando irregularidades do estudo com 

proxalutamida coordenado pelo médico Flávio Cadegiani em Porto Alegre. O 

endocrinologista teve seu indiciamento recomendado pela comissão, assim como 

outras 77 pessoas e duas empresas.  

No noticiário do dia, o VLT voltou à pauta da Prefeitura e o Piratini está recriando a 

loteria estadual de olho em uma arrecadação na casa dos bilhões nos próximos 

anos.  

Previsão do tempo: A quarta-feira será mais um dia com pinta de verão. Em Porto 

Alegre, vai ter sol e máxima de 32°C.  

ENCERRAMENTO  



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

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

BOM DIA, DEMOCRACIA! News Letter  

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/videos/56112712164501 

2  

Dia 26 de outubro, mês de atenção ao câncer de mama e de cuidados especiais com 

as abelhas, tão importantes para a polinização e tão castigadas ultimamente pelos 

agrotóxicos.  

Hoje comemoramos um ano no ar com nosso  

BOM DIA, DEMOCRACIA, no ar, todos os dias,  

8 horas, como uma contribuição do 

COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA 

em conexão com  

BRASIL DE FATO RS – REDE SOBERANIA – JORNAL COLETIVO – RADIO FERRABRÁS  

– PORTAL LITORAL NORTE  

E apoio da Central Única dos Trabalhadores CUT/RS , ADURGS SINDICAL e CRESOL  

Com vistas à DEMOCRATIZAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO  

E DE ANÁLISE CRÍTICA DOS ACONTECIMENTOS  

MUNDIAIS, NACIONAIS E REGIONAIS  

Nossos agradecimentos a todos os colaboradores, apoiadores e seguidores. 

Continuem conosco!  

Neste dia, nossa homenagem à ELZA SOARES, como síntese da dialética do 

saber/agir, da razão e sensibilidade, da técnica e da arte, da beleza e da 

inteligência, símbolo da mulher negra, suporte do trabalho e dos mais nobres 

valores da nossa sofrida sociedade patriarcal.  

DIVA  

'Um dia descobri que cantava.  



O meu filho mais velho João Carlos estava morrendo e eu já tinha perdido 2 filhos e 

não queria perder mais um.  

Eu não tinha dinheiro pra cuidar do meu filho e ouvi no rádio que o programa do Ary 

Barroso de calouros Nota 5, estava com o prêmio acumulado. Não sei como, mas eu 

sabia que ia buscar esse prêmio!  

Fiz a inscrição e me avisaram que eu precisava ir bonita. Mas eu não tinha roupa 

nem sapatos, não tinha nada! Então, eu peguei uma roupa da minha mãe, que 

pesava 60kg e vesti, só que eu pesava 32kg, já viu né? Ajustei com alfinetes. Tudo 

bem que agora é moda ne? Hoje até a Madonna usa, mas essa moda aí fui eu que 

comecei viu? Alfinetes na roupa é muito meu, é coisa de Elza!  

No pé coloquei uma sandália que a gente chamava de “mamãe tô na merda”, e fui!  

Quando me chamaram, levantei e entrei no palco do auditório. O auditório tava 

lotado, todo mundo começou a rir alto debochando de mim  

Seu Ary me chamou e perguntou:  

_ O que você veio fazer aqui?  

_ Eu vim Cantar!  

_ Me diz uma coisa, de que planeta você veio?  

_ Do mesmo planeta seu Seu Ary.  

_ E qual é o meu planeta?  

_ PLANETA FOME!  

Ali, todo mundo que estava rindo viu que a coisa era séria e sentaram bem 

quietinhos.  

Cantei a música Lama.  

O Gongo não soou e eu ganhei, levei o prêmio e meu filho está vivo até hoje, graças 

a Deus!  

De lá pra cá, sempre levo comigo um Alfinete.  

Naquela época eu achava que se tivesse alimentos pros meus filhos, não teria mais 

fome. O tempo passou e eu continuei com fome, fome de cultura, de dignidade, de 

educação, de igualdade e muito mais, percebo que a fome só muda de cara, mas 

não tem fim.  

Há sempre um vazio que a gente não consegue preencher e talvez seja essa mesma 

a razão da nossa existência.'  

(Elza Soares) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  



Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em 

meu FB e conto neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO.  

Nossa PLAY LIST musical, que acompanha a programação diariamente das 10h às 24 

h foi organizada por GUILHERME XAVIER SOBRINHO. Da meia noite às seis horas 

levamos ao ar a ESTAÇÃO ZUZA HOMEM DE MELLO, grande crítico musical e 

introdutor do Jazz no Brasil, recentemente falecido, com muito Jazz, Blues e músicas 

internacionais. BLUEs. E de 6.00 às 8.00 da manhã é hora do chimarrão com este 

que vos fala, em homenagem às nossas raízes sertanejas e campeiras, numa play 

list que inclui as califórnias da canção no RS, organizada pelo músico Celso Jardim, 

de Torres.  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS  

O GLOBO  

YOU TUBE retira live e suspende conta de Bolsonaro por fake news  

ESP  

Nível de CO2 bate recorde e Amazônia é emissora  

FOLHA  

Redes derrubam Bolsonaro por mentir sobre imunizante  

MATINAL POA  

PODCASTS  

O Assunto g1 dia 26 de outubro: Orçamento secreto, obra de Bolsonaro  

No momento em que o governo tenta disseminar a falsa ideia de que vai furar o teto 

de gastos porque não haveria outra maneira de bancar um programa social, O 

Assunto trata de uma deformidade que perpassa esse debate: as chamadas 

“emendas gerais do relator”, um instrumento adaptado para garantir recursos 

polpudos (R$ 19 bilhões este ano) a deputados e senadores aliados do Palácio do  

Planalto que, além de tudo, têm seus nomes mantidos em sigilo. Por Renata Lo 

Prete  

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/10/26/o-assunto-566-orcame  

nto-secreto-obra-de-bolsonaro.ghtml  

CAFÉ DA MANHÃ GRUPO FOLHA UOL DIA 26 DE OUTUBRO 2021  

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2021/10/tse-analisa-cassacao-de-bolsonar  

o-por-disparo-de-noticias-falsas-em-2018-ouca-podcast.shtml  

TSE analisa cassação de Bolsonaro por disparo de notícias falsas em 2018; ouça 

podcast  



Corte eleitoral deve começar a decidir hoje sobre pedido de cassação por mensagens 

em massa TV 247 https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv-247/id1420237128  

Bom dia 247: banqueiro André Esteves fala como dono do Brasil  

Giro das 11 - Prisão de Allan dos Santos: baixa na extrema direita + Cota…  

NOTÍCIAS DO DIA  

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal Yahoo  

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA  

CPI vota hoje Relatório que ainda deverá conter muitas interrogações. Senadores 

deverão incluir neste Relatório o vídeo de Bolsonaro com fakenews que 

supostamente avisava que vacinados de COVID ficariam com AIDS. Aliás, este fato 

leva também o Senador Randolfe, v.presidente da CPI a pedir ao Supremo pedido 

de cancelamento do Presidente nas Redes caso não faça um expresso pedido de 

desculpas sobre últimos posts.  

Barroso envia à PGR pedido de apuração de 'live' de Bolsonaro com mentira sobre 

vacina e Aids – g1-Parlamentares da oposição acionaram o Supremo; Bolsonaro 

ainda não é investigado. Envio à PGR é praxe, já que cabe ao órgão avaliar 

inquéritos sobre pessoas com foro privilegiado.  

É #FAKE que relatórios do governo do Reino Unido sugerem que vacinados contra 

Covid têm desenvolvido Aids –g1- Governo britânico e especialistas desmentem 

publicação falsa que tem circulado nas redes  

Após seis meses  

CPI vota hoje relatório e vai pedir indiciamento de Bolsonaro por ao menos 9 crimes  

- Nº de pedidos de indiciamento deve chegar a 78, diz Randolfe  

Gasolina e diesel ficam ainda mais caros a partir de hoje. O canal do presidente Jair 

Bolsonaro foi suspenso no YouTube. Está prevista para hoje a votação do relatório 

final da CPI da Covid.  

É o calote em marcha, responsável pela desconfiança cada vez maior do Mercado 

Financeiro com Governo. Saída de capitais bate recorde. Os Paraísos Fiscais 

acumulam reservas de milionários brasileiros, dentre eles Paulo Guedes e Roberto 

Campos Neto, Pres. do BACEN. E o IBGE divulga o índice de outubro do IPCA-15, 

que é a prévia da inflação oficial. Gasolina sobe 76% neste ano.  

Petrobras reajusta mais uma vez preços da gasolina e do diesel - Litro da gasolina 

terá alta de 7,04% nas refinarias; diesel sobe 9,15%.  



Eles comem mel e se lambuzam: Ministra Damares dá carona a 7 parentes de 

Michelle Bolsonaro em viagem oficial para SP - Ministra e primeira-dama 

aproveitaram estadia em SP para ir à festa de maquiador, segundo jornal 'O Globo'. 

Para ministério, 'não houve qualquer irregularidade no transporte da comitiva'.  

Câmara deve votar hoje PEC dos PRECATÓRIOS para gerar recursos para o AUXILIO 

BRASIL para vulneráveis e caminhoneiros. Dá um calote em decisão judicial emanada 

do SUPREMO para gastar em Programa de nítido caráter eleitoral. Enquanto isso, o 

Centrão, no comando do Orçamento da União sob Arthur Lira, se diverte com as 

EMENDAS PARLAMENTARES e com o ORÇAMENTO SECRETO.  

O Assunto g1 dia 26 de outubro: Orçamento secreto, obra de Bolsonaro  

AFP  

Facebook elimina vídeo de Bolsonaro que cita notícia falsa sobre vacina anticovid e 

aids  

O Facebook eliminou um vídeo da última quinta-feira (21) em que o presidente Jair 

Bolsonaro mencionou uma informação falsa que circula pelas redes sociais 

associando a vacina contra o coronavírus e a aids.  

YouTube remove live de Bolsonaro com mentira sobre vacina da Covid e Aids e 

suspende canal por uma semana - Segundo a plataforma, transmissão realizada na 

quinta-feira (21) viola diretrizes contra desinformação médica sobre a Covid-19. O 

g1 apurou que canal ficará impedido de publicar novos vídeos e fazer transmissões 

ao vivo por uma semana.  

TSE vai aprofundar investigações sobre ataques de Bolsonaro às eleições - Relatório 

aponta necessidade de mais informações sobre atos do 7 de Setembro e motociatas.. 

Mourão diz que não vai em nada...  

Guedes volta a defender privatização da PETROBRÁS sob a alegação de que em 

poucos anos, com a condenação aos combustíveis fósseis ela não valerá mais nada e 

que é hora de retirar todo o petróleo do subsolo brasileiro de qualquer jeito 

enquanto é tempo. Bolsonaro diz concordar pois assim se livra da culpa pelos 

aumentos dos combutíveis.  

Petrobras quer saber do governo se há estudos para privatização  

'Se o Brasil for um país sério, o Senado demite Roberto Campos Neto', diz Oreiro  

O economista José Luís Oreiro repercutiu o áudio obtido com exclusividade pelo  

Brasil 247 no qual o dono do BTG Pactual, André Esteves, diz que o presidente do  

Banco Central o consultou sobre quanto deveria ser a taxa de juros no Brasil  

25 de outubro de 2021, 12:52 h  



Um presidente de banco de investimento é consultado pelo presidente do Banco 

Central a respeito de medidas de política monetária e de crédito que afetam 

diretamente a rentabilidade do banco de investimento. A confissão está gravada e é 

publica. Se o Brasil for um país minimamente sério, o Senado Federal, no uso de 

suas atribuições legais, deve demitir imediatamente o presidente e toda a diretoria 

do BC [Banco Central] por prova irrefutável de captura do regulador do sistema 

financeiro pelo regulado", escreveu o especialista.  

José Paulo Kupfer: nota de Roberto Campos Neto é um acinte  

Jornalista econômico mais experiente do Brasil rechaça a nota em que o presidente 

do Banco Central diz ser normal se orientar com o banqueiro André Esteves sobre a 

taxa de juros no Brasil  

25 de outubro de 2021, 15:01 h  

Ao compartilhar notícia sobre o assunto, o jornalista José Paulo Kupfer classificou a 

posição como um "acinte". "A coisa só piora. A nota de Campos Neto é um acinte. 

Sim, BCs consultam o mercado. Mas em reuniões dentro de regras conhecidas e 

públicas. O BC brasileiro observa essa prática, faz reuniões periódicas com o 

mercado. Mas não um a um, sem constar da agenda pública do presidente", 

escreveu Kupfer.  

No áudio vazado, Esteves diz que Campos Neto o procurou para saber qual deveria 

ser o piso ("lower bound") da taxa de juros no Brasil. “Eu achei que a gente meio 

que… caiu demais os juros na pandemia, para esses 2%. Eu me lembro que… tem 

um conceito que chama lower bound, alguns aqui já devem ter ouvido falar, que é 

qual a taxa de juros mínima. E eu me lembro que o juros tava assim em uns 3,5% e 

o Roberto me ligou para perguntar: ‘pô, André, o que você está achando disso, onde 

você acha que está o lower bound?’. Eu falei assim: ‘olha, Roberto, eu não sei onde 

que está, mas eu estou vendo pelo retrovisor, porque a gente já passou por ele. A 

gente… acho que em algum momento a gente se achou inglês demais e levamos 

esse juros para 2%, o que eu acho que é um pouquinho fora de apreço. 

https://paraisobrasil.org/  

RECEBA NOTÍCIAS NO TELEGRAM  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Senado analisa proposta que isenta parte dos servidores aposentados e pensionistas 

de contribuição previdenciária Camilla Muniz 

https://br.noticias.yahoo.com/senadoanalisa-proposta-que-isenta-064045136.html  

Um projeto de lei que beneficia servidores aposentados e pensionistas com doenças 

incapacitantes será discutido nesta terça-feira (26) pela Comissão de Assuntos 

Sociais do Senado. O objetivo do texto é garantir a esse grupo a isenção da 

contribuição previdenciária, caso o valor do benefício seja de até duas vezes o teto 

do Regime Geral de Previdência Social — ou seja, R$ 12.867,14, já que o teto em 

2021 é de R$ 6.433,57.  



A proposta regulamenta o trecho da Emenda Constitucional 47/2005 que estabelece 

que, para beneficiários portadores de doenças incapacitantes, a contribuição 

previdenciária incidirá apenas sobre parcelas de proventos de aposentadoria e de 

pensão que excedam o dobro do limite máximo definido para benefícios do INSS. No 

entanto, a regra ainda não está sendo aplicada por falta de regulamentação.  

Para resolver a questão, o projeto de lei especifica que, nesse caso da contribuição 

previdenciária, devem ser consideradas doenças incapacitantes as mesmas que 

justificam a concessão de isenção de imposto de renda.  

O texto é de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS). Casos eja aprovada, a matéria 

seguirá para análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).  

Internacionais  

Reuters  

Tensões aumentam entre EUA e Cuba em relação a protestos na ilha  

HAVANA (Reuters) - O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, alertou a embaixada 

norte-americana em Havana contra o fomento de protestos por dissidentes na ilha 

de governo comunista, a última alfinetada entre os dois antigos adversários antes 

das novas manifestações marcadas para 15 de novembro. Cuba disse que as 

manifestações --marcadas para o mesmo dia em que a ilha caribenha reabre suas 

portas ao turismo-- são ilegais, e culpa os Estados Unidos por incentivá-las.  

Yahoo Notícias  

Polícia alemã prende dupla que vendia certificados falsos de vacinação contra 

Covid19  

Criminosos ganharam centenas de milhares de euros com o esquema  

AFP  

Novo gabinete de esquerda do Peru pede voto de confiança ao Congresso  

A chefe do conselho de ministros do Peru, Mirtha Vásquez, pediu nesta segundafeira 

(25) ao Congresso um voto de confiança para o novo gabinete ministerial, o 

segundo do presidente de esquerda Pedro Castillo em menos de 90 dias no cargo, 

mas os debates foram suspensos devido à morte de um legislador que não estava 

no plenário.  

AFP  

Capturado 'o mais procurado'  

O governo da Colômbia anunciou a captura do narcotraficante mais procurado do 

país: Dairo Antonio Úsuga, cujo codinome é 'Otoniel', foi preso no sábado em uma 



operação que deixou um policial morto. Sua captura foi classificada como o 'golpe 

mais duro do século contra o narcotráfico do país'.  

A ASSIMETRIA MUNDIAL EM PROCESSO  

HOTEL PARA TURISTAS NO ESPAÇO – Enquanto o mundo morre de fome e doenças, 

exposto ao COVID por falta de vacinas o milionário BEZOS comunica que construirá 

um Hotel no Espaço, tipo plataforma, para turistas...  

Nacionais  

Brasil se aproxima de 606 mil mortes por Covid; média móvel volta à estabilidade 

País contabiliza 605.880 óbitos e 21.734.889 casos de coronavírus desde o início da 

pandemia, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das 

secretarias de Saúde.  

O Globo  

Covid-19: Brasil tem média móvel de mortes de 337, revela consórcio de imprensa  

Queda de óbitos foi de 23% em relação a duas semanas atrás  

Foram registrados 202 óbitos e 7.573 casos nas últimas 24 horas  

• O Globo  

Deputado pede que MPF investigue Damares por carona a parentes de Michelle  

Bolsonaro em voo da FAB  

Avião foi solicitado para evento em São Paulo mas, à noite, ministra e primeiradama 

foram a festa de amigo influencer; caso foi revelado pelo GLOBO há 9 horas  

.  

Extra  

Renan Calheiros defende banimento de Bolsonaro das redes sociais  

O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), defende o banimento de Jair 

Bolsonaro das...  

há 9 horas  

Extra  

Juro do rotativo do cartão de crédito em 339,5% ao ano. Confira como se livrar 

dessa dívida  



As taxas de juros não param de subir no Brasil pressionadas pela inflação e os 

sucessivos aumentos...  

há uma hora  

O Globo  

Vítimas de tráfico de pessoas contam a rotina de sofrimento e humilhações  

Crime tem como base a corrupção, como alvo pessoas em situação de 

vulnerabilidade e como produto final outras violações aos direitos humanos 

há 2 horas Folhapress  

Provas do STF contra Bolsonaro são descartadas de julgamento de cassação  

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Advogados dos autores de duas ações eleitorais 

que pedem a cassação da chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão afirmam que não 

foram compartilhadas provas dos inquéritos do STF (Supremo Tribunal Federal) 

essenciais para a investigação, entre elas documentos relativos à quebra de sigilo do 

empresário Luciano Hang. A corte compartilhou em 16 de setembro com o Tribunal 

Superior Eleitoral documentação dos inquéritos das fake news e dos atos 

antidemocráticos. STF e TSE, poré há 10 horas  

O Globo  

'O cavalo de Troia digital': Luiz Roberto Nascimento Silva aborda transformações 

trazidas pela informatização do cotidiano  

Fake news, menos empregos, monopólios: ex-ministro da cultura lança livro em que 

analisa questões trazidas pela tecnologia  

• Folhapress  

Drible do governo ao teto dá extra de R$ 2 bi para Congresso e Judiciário em 2022  

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A manobra proposta pelo governo para abrir espaço 

orçamentário e turbinar o programa Auxílio Brasil deve liberar verba adicional de 

aproximadamente R$ 2 bilhões aos cofres do Congresso e do Judiciário em 2022. O 

valor corresponde à elevação, para os dois Poderes, do teto de gastos —regra que 

impede o crescimento das despesas públicas acima da inflação. Levantamento do 

economista Guilherme Tinoco, especialista em contas públicas, aponta que o limite 

de despesas será el há 2 horas  

AFP  

Pandemia terminará 'quando todo mundo decidir' fazê-lo, diz chefe da OMS  

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na 

sede da OMS em Genebra, 18 de outubro de 2021 há 2 dias  

Extra  



Bolsonaro diz que haverá novo reajuste nos combustíveis. Petróleo já subiu quase  

4% desde a última alta da Petrobras  

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (dia 24) que os combustíves 

devem ter novo... há 18 horas  

Yahoo Notícias  

Rio deve publicar decreto que desobriga o uso de máscara em locais abertos nesta 

segunda, diz secretário  

De acordo com o secretário de Saúde é preciso haver regulamentação do governo do 

Estado  

O Globo  

'Não vai acontecer nada', diz Mourão sobre julgamento de chapa com Bolsonaro no 

TSE  

Vice-presidente afirmou que deve haver pedido de vista ou arquivamento  

O Globo  

Roberto Jefferson pede licença da presidência do PTB por tempo indeterminado  

Em carta, o ex-deputado ataca adversáios do partido e pede apoio a vice, Graciela  

Nienov há um dia  

PORTO ALEGRE  

ARTIGO DO DIA  

José Eduardo Faria - O debate entre presidenciáveis, o revigoramento da democracia 

e o futuro do país*  

https://gilvanmelo.blogspot.com/2021/10/jose-eduardo-faria-o-debate-entre.html?f  

bclid=IwAR0d3KhRwzDmsrrUa8F2uN7RbJ-Ju2hrxTposvirC73RMIxOyfQfHjKey1w  

Não fosse o candidato que disputará a reeleição, em 2022, conhecido por sua 

ignorância, pela compulsão à mentira, pelo desprezo ao diálogo construtivo e pela 

obsessão em desqualificar adversários, os debates entre os candidatos à presidência 

da República poderiam recolocar na ordem do dia alguns temas esquecidos, como, 

por exemplo, os relativos à capacidade organizadora, indutora e administrativa do 

Estado. Como esses temas são fundamentais para o futuro do País, sua discussão 

poderia ajudar a revigorar a democracia após a deterioração e a polarização do 

debate público que marcaram a vida política após o pleito de 2018.  



Um dos temas mais importantes é a ideia de planejamento, o que exige a definição 

de objetivos, a fixação de metas, a formulação de indicadores, o estabelecimento de 

estratégias de longo prazo e a coordenação das ações necessárias. A ideia de 

planejamento é fundamental, dados os efeitos sociais dramáticos decorrentes da 

política de austeridade fiscal sem critérios sociais adotada por este e pelo governo 

que o antecedeu. Trata-se de uma política que, por estar focada somente na solvência 

do poder público, promoveu cortes orçamentários sem escalas de prioridade e sem 

consideração de suas repercussões sociais.  

Ao ampliar o alcance da política de privatizações, convertendo em negócio privado o 

que até então eram determinados serviços públicos, essa política 

hiperresponsabilizou cada cidadão pelo seu destino, independentemente de sua 

condição social. A premissa era de que cada cidadão dependeria de suas 

capacidades, de seu empenho e de seus méritos, o que, no fundo, acaba culpando 

os mais desvalidos por sua situação. E como isso ocorreu num contexto de reformas 

trabalhistas, de enxugamento de direitos sociais e de baixas taxas de crescimento 

econômico, o resultado foi darwinista. Ou seja, preservou o poder dos que já tinham 

autonomia econômica, financeira e patrimonial e excluiu os que já estavam 

marginalizados.  

Para reverter esse cenário de agravamento das desigualdades, uma vez que essa 

híper-responsabilização reduz dramaticamente a capacidade dos cidadãos de 

controlarem os fatores que determinam sua situação pessoal e social, o planejamento 

é fundamental. Contudo, para que uma política de planejamento seja posta em 

pratica, é preciso que os candidatos apresentem seu projeto de poder para o País e 

que tenham consciência de que parte de seus esforços, em matéria de planificação, 

somente oferecerá resultados no governo do sucessor daquele que for eleito em 2022.  

Outro tema não menos importante diz respeito ao modo como os candidatos 

encaram as funções do poder público, a regulação das atividades socioeconômicas e 

a atuação dos agentes econômicos privados. Esse tema implica a distinção entre 

função pública, por um lado, e negócio, por outro. Como dizia Rolf Kuntz, que 

considero até hoje meu professor de filosofia política, embora seja possível analisar 

uma função pública em termos de eficiência e de rentabilidade financeira, esses 

critérios não podem ser determinantes para sua manutenção. No plano político, a 

ideia de função pública envolve a noção de responsabilidade. E, se as atividades na 

prestação de um serviço público podem ser transferíveis, a responsabilidade não 

pode. Por isso, concluía ele, a questão politicamente importante é determinar o que 

é ou não é a responsabilidade estatal.  

Nas duas ou três últimas gestões presidenciais, falou-se muito a respeito disso. No 

entanto, os dirigentes governamentais se comportaram de modo bastante 

contraditório. Os mais recentes pareceram desconhecer até mesmo que, em 

determinadas áreas da máquina administrativa, somente o poder público tem 

autoridade efetiva para decidir e regular. Igualmente, pareceram ignorar que um 

dos aspectos básicos da implementação e execução de políticas públicas diz 

respeito, justamente, aos meios e instrumentos públicos.  

Por causa desse desconhecimento e da incapacidade de compreender a diferença 

entre público e privado, esses dirigentes se imiscuíram de modo abrupto no livre jogo 



de mercado, tentando controlar preços e interferindo desastrosamente na 

administração das políticas de tarifas e preços. Com isso, passaram por cima de atos 

jurídicos perfeitos, desprezando assim o fato de que garantias contratuais são 

inerentes ao Estado democrático de Direito. Ao agir desse modo, enfraqueceram a 

segurança jurídica, que é fundamental para que o País possa atrair os investimentos 

de que necessita para retomar o crescimento.  

Esses governantes também se revelaram incapazes de diferenciar funções que são 

intrínsecas do poder público – e, portanto, não intransferíveis, das funções 

governamentais que podem ser executadas por meio de convênios com a iniciativa 

privada. Neste caso, especificamente, o problema foi que não souberam conjugar a 

lógica do lucro privado (já que os empresários concessionários de determinados 

serviços públicos encaram a concessão como negócio), com os objetivos de prestação 

de serviços públicos, que são de interesse de toda a sociedade. Não compreenderam 

que o público é mais do que a interação das ações privadas, o que leva à distinção 

entre Estado e mercado. Esqueceram-se de que o próprio livre jogo de mercado 

necessita de uma ordem legal que ultrapasse a perspectiva particular.  

Associado aos demais, um terceiro tema envolve a questão do tempo, que é de 

longo prazo em matéria de planejamento, e de curtíssimo prazo, com relação ao 

funcionamento dos mercados financeiros. À medida que as novas tecnologias de 

comunicação propiciaram as decisões em tempo real, tomadas on-line, e os 

investimentos no setor industrial passaram a depender cada vez mais de emissão de 

ações, de bancos de investimento e de fundos de pensão, os mercados financeiros 

ganharam enorme poder de pressão sobre os governos e os bancos centrais dos 

Estados.  

A história recente revela que os capitais financeiros se tornaram hegemônicos no 

campo da economia, a ponto de influenciar e – até de capturar – o braço monetário 

dos Estados. Baseando-se nas premissas do máximo de lucro no menor período de 

tempo possível, e com o máximo de segurança e o menor risco igualmente possível, 

os mercados financeiros levaram os Estados a perder progressivamente o horizonte 

de longo prazo. Dito de outro modo, com o avanço da globalização econômica, que 

restringe a autonomia nacional para definir seus próprios impostos e seus 

mecanismos regulatórios, dada a liberdade que os capitais têm para cruzar 

fronteiras, os mercados impuseram essas premissas como critérios aferidores de 

rentabilidade e atratividade dos investimentos.  

Por operar basicamente no horizonte de curto prazo, perseguindo ganhos correntes 

crescentes e se protegendo somente de riscos imediatos, os mercados financeiros 

levaram as decisões alocativas dos Estados a ficarem distantes da sociedade, não 

sendo mais resultantes – ainda que indiretamente – de escolhas coletivas por meios 

democráticos. Desse modo, à medida que as escolhas coletivas foram sendo 

substituídas por escolhas seletivas dos mercados financeiros, a capacidade de 

planejamento dos Estados foi ficando progressivamente comprometida.  

Este é um dos dilemas que os presidenciáveis têm de enfrentar e que tem de ser 

discutido nos debates eleitorais. Como disse acima, para um país tão desigual e 

excludente como o Brasil, o planejamento é fundamental para a reorganização da 

economia, propiciando a remoção dos gargalos estruturais que impedem uma 



distribuição de renda mais equitativa e acesso a serviços públicos, principalmente 

nas áreas de educação e saúde – condições necessárias, ainda que não suficientes, 

para propiciar inclusão socioeconômica.  

Um último tema, entre outros não menos importante, diz respeito à formulação de 

uma política externa em um mundo de incertezas globais – algo que foi desprezado 

por um governo que chegou até a afirmar, por meio de seu chanceler, que não 

haveria problema algum caso o país se tornasse um “pária” nas relações 

internacionais. Política externa envolve uma discussão sobre a afirmação ou 

renúncia às interconexões globais após a pandemia, especialmente por causa da 

interdependência do comércio e da produção de fármacos, nos quais os países 

avançados se especializavam em produtos sofisticados de alta tecnologia, 

vendendoos para mercados mais remuneradores, como os países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, enquanto países tecnologicamente menos avançados e com 

baixo custo de produção forneciam peças, equipamentos e remédios mais simples.  

A excessiva dependência de bens intermediários e a concentração de sua produção 

na China foram uma armadilha para as cadeias globais de valor, que são redes 

complexas que propiciam vantagens de custos baixos, alta escala e flexibilidade 

espacial. Esses processos de produção fragmentados e espacialmente espalhados 

em vários continentes, com diferentes estágios localizados em distintos países 

mostraram sua vulnerabilidade quando a Covid atingiu a China e o governo destinou 

sua produção para atender à demanda interna, restringindo suas exportações, 

apoiando fornecedores internos e deixando de cumprir suas obrigações contratuais 

com os demais países. Em resposta, as chancelarias dos países que ficaram sem 

receber o que haviam contratado passaram a ver na produção local de vacinas uma 

forma de defesa de seus respectivos interesses nacionais.  

Ao lado de questões fundamentais, como desenvolvimento sustentável financiado 

pela emissão dos chamados “títulos verdes e sociais”, ação climática, segurança 

alimentar, comércio internacional e tecnologias fundamentais, a política externa 

agora também envolverá a discussão sobre o multilateralismo num mundo pósCovid, 

num contexto de crescente rivalidade entre China e Estados Unidos. Envolve, 

igualmente, discussões sobre como neutralizar riscos geopolíticos daí advindos, que 

podem abrir caminho para tensões internacionais.  

Esses são alguns temas fundamentais que presidenciáveis têm de debater, para que 

o País possa revigorar sua democracia e os cidadãos tenham plena condição de 

escolher em quem votar. Contudo, pelo perfil do candidato que disputará a reeleição, 

com seu círculo de assessores primatas, civis e militares, esse debate poderá não 

ocorrer. E, caso essa previsão não se confirme, esse debate, infelizmente, correrá o 

risco de acabar em picadeiro de circo por quem, no exercício do poder, vem 

confundindo a presidência da República com o banco da Praça da Alegria.  

*(Publicado simultaneamente em Estado da Arte, em 24 de outubro de 2021; 

https://estadodaarte.estadao.com.br/jose-eduardo-faria-debates-democracia/  

NESTE DIA  

À memória, inimiga mortal do meu repouso.” Cervantes  



• Dia do Trabalhador da Construção Civil  

• O Dia do Trabalhador da Construção Civil é celebrado anualmente em 26 

deoutubro.  

• Esta data homenageia todos os profissionais ligados direta ou indiretamente 

aoramo da Construção Civil.  

• Existem várias profissões envolvidas na construção civil, dentre elas:  

pedreiro,mestre de obras, armador, carpinteiro, encanador, pintor, eletricista e 

soldador.  

• A construção civil é uma área de intensivo crescimento no Brasil, de acordo com 

oIBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Por este motivo, devemos 

lembrar e prestar homenagem ao empenho e dedicação dos profissionais 

responsáveis por colaborar com o desenvolvimento econômico e estrutural do país.  

• Por norma, nesta data os profissionais da construção civil tiram o dia de folga, 

deacordo com a política da empresa em que os trabalhadores exercem as suas 

atividades.  

Origem do Dia do Trabalhador da Construção Civil  

• O Dia do Trabalhador da Construção Civil é comemorado em outubro 

emhomenagem a São Judas Tadeu, o padroeiro religioso da profissão.  

• No entanto, de acordo com decisão tomada por entidades representantes 

dacategoria profissional, o Dia do Trabalhador da Construção Civil é celebrado dois 

dias antes do dia de São Judas Tadeu, que é no dia 28 de outubro, data da sua 

morte.  

Em São Paulo, o dia do trabalhador da construção civil é comemorado em 25 de 

outubro, conforme a Lei nº 15.557, de 29 de agosto de 2014.  

No Rio de Janeiro, o dia estadual para homenagear os trabalhadores desta área 

ocorre na terceira segunda-feira do mês de outubro, comemoração instituída pela 

Lei nº 4.742, de 30 de março de 2006.  

OS TRABALHADORES NA CONSTRUÇÃO CIVIL- DIEESE  

https://www.dieese.org.br/estudosepesquisas/2020/estPesq95trabconstrucaocivil.pd 

f  

A Construção Civil se caracteriza por alta informalidade dos vínculos de trabalho. Em 

2019, os ocupados por conta-própria sem contribuição para a Previdência (41,9% do 

total) e os empregados sem carteira de trabalho no setor privado (19,9%) 

representavam A Construção Civil e os Trabalhadores: panorama dos anos recentes  

3 61,8% dos ocupados. O comportamento do mercado de trabalho no setor seguiu a 

tendência geral verificada no Brasil, com queda significativa dos postos de trabalho, 

no período entre 2014 e 2018 e perda de 1,2 milhão de ocupações. Em 2018, o 



setor da Construção Civil começa a registrar leve recuperação na geração de 

empregos, tendência que seguiu até fevereiro de 2020. Analisando o perfil dos 

trabalhadores formais do setor da Construção Civil, observa-se que a maioria da 

categoria é formada por homens, representando 90,1% do total. A remuneração 

média dos homens era inferior à remuneração média das mulheres, diferente do que 

ocorre em outros setores. A faixas etária mais representativa é de 30 a 39 anos, que 

representa quase um terço dos trabalhadores. Quanto ao grau de instrução, 47,3% 

dos trabalhadores têm o Ensino Médio Completo. Os vínculos de trabalho no setor da 

Construção Civil caracterizam-se pela curta duração, em parte influenciada pelas 

particularidades das atividades do setor. Em dezembro de 2018, mais da metade 

dos trabalhadores tinha menos de um ano de vínculo (50,8%). O setor é 

caracterizado pela participação significativa das pequenas (de 20 a 99 vínculos) e 

microempresas (até 19 vínculos) na geração de empregos formais.  

2019 - 6.822.861  

1º trim. 2020 - 6.380.065  

• Dia nacional pelo passe livre, Brasil  

AS 4 GRANDES CRISES QUE AFETAM O BRASIL  

1.CRISE SANITÁRIA -COVID CPI: o país morrendo  

2.CRISEHidrica/Energia- o país parando  

3.CRISE SÓCIOECONÔMICA - Inflação, desemprego- o país de volta ao mapa da 

fome  

4.RISCOS POLITICO INSTITUCIONAIS -  

4.1.Eleições 2022  

• O PARTIDO MILITAR NÃO SE CANSA...  

A candidatura de Sergio Moro está crescendo entre os militares.  

A conversa que eu tive com uma pessoa que sabe das coisas confirmou a 

reportagem do Estadão, segundo a qual a Terceira Via se tornou a “bandeira 

majoritária” das altas patentes do Exército.  

Dos nomes da Terceira Via, o preferido dos generais (excetuando-se aqueles que 

foram aliciados pelas benesses do bolsonarismo) é justamente o de Sergio Moro.  

PORTO ALEGRE  

REPÚDIO À VIOLÊNCIA EM MANIFESTAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO  

ALEGRE  

O Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito defende a 

liberdade de pensamento, manifestação e organização como uma condição 

fundamental da democracia. Ao mesmo tempo, repudia manifestações que utilizem 



a violência contra cidadãos e instituições pilares do Estado democrático de direito. 

Por isto vem a público manifestar sua indignação frente à atuação de manifestantes 

contrários ao passaporte vacinal que, durante debate do tema na sessão da Câmara 

de Vereadores de Porto Alegre, no dia 20 de outubro, tiveram atitudes agressivas 

físicas e verbais - para com vereadores e vereadoras que defendiam a vacinação e o 

passaporte vacinal, além de portar um cartaz com o símbolo da suástica nazista para 

criticar o passaporte. As manifestações de cidadãos em galerias de instituições 

parlamentares em momentos de votação de temas de seu interesse são legítimas e 

devem ser garantidas. Porém a utilização da violência e o desrespeito aos 

representantes eleitos no exercício de sua representação parlamentar, 

principalmente vereadoras negras, devem ser repudiados. Frente à denúncia de 

vereadores de que entre os manifestantes havia pessoas envolvidas anteriormente 

em ato racista e de cunho nazifascista, torna-se necessária a investigação da 

existência desse vínculo, assim como a garantia de uma efetiva ação do serviço de 

segurança da Câmara de Vereadores, para impedir o desrespeito aos parlamentares 

e cidadãos ali presentes. A cultura da violência é uma perigosa ameaça à democracia, 

que exige a tolerância e o respeito entre aqueles que defendem posições diversas, e 

é também uma ameaça ao convívio social civilizado. O combate à cultura da violência 

e a defesa da tolerância é dever de todos os democratas  

ENCERRAMENTO  

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

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

COMITÈ EM DEFESA DA DEMOCRACIA E DO ESTADO 

DE  

DIREITO – POA/RS BOM DIA,  

DEMOCRACIA! News Letter  

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/ 

videos/575290590357268  

Dia 25 de outubro, mês de atenção ao câncer de mama e de cuidados especiais com 

as abelhas.  

A bagunça na economia: Teto de gastos & Responsabilidade Fiscal  

Alberto Aggio FB - 27 min  •  



"Quem ganhar as eleições, ao assumir, terá que fazer um duro ajuste nas contas 

públicas". A campanha já começou e a frase indica a única certeza que podemos ter, 

conforme a coluna de hoje de Luiz Carlos Azedo. Vale a leitura.  

Nas entrelinhas: A bagunça na economia  

Publicado em 24/10/2021 - 07:53 Luiz Carlos Azedo 

https://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-a-bagunca-na-econo 

mia/?fbclid=IwAR3OVEOq7ChShvymyeQRp_LBO3tuleUGcCXk34TOguJk-IYofJ4dcoaR 

gtE  

Com a inflação descontrolada, ninguém sabe o resultado da equação “injeção de 

dinheiro no bolso dos mais pobres e elevação dos juros”, em termos de atividade 

econômica  

Quem quiser que se iluda. A um ano do pleito de 2022, a política econômica do 

governo Bolsonaro entrou em acelerado modo eleitoral. Quando falou das pressões 

da ala política e da incompreensão dos jovens integrantes de sua equipe em relação 

ao teto de gastos, na entrevista coletiva de sexta-feira, no Ministério da Economia, ao 

lado do presidente da República, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou que 

pretende manipular os instrumentos de que o Estado dispõe para intervir na economia 

no sentido de construir um cenário favorável à reeleição de Jair Bolsonaro.  

É disto que se trata: começou uma corrida maluca para ganhar as eleições, na qual 

o governo pretende reverter os desgastes de Bolsonaro junto à população de mais 

baixa renda e, com isso, manter o apoio do Centrão. O carro chefe da estratégia é o 

Auxílio Brasil, o programa de Bolsonaro para substituir o Bolsa Família, além de 

outros benefícios, como o vale gás e o subsídio de R$ 400 para os caminhoneiros 

abastecerem os tanques de seus veículos. O rombo no teto de gastos, estimado em 

R$ 86 bilhões, pode chegar a R$ 100 bilhões.  

O problema é que os R$ 400 anunciados por Paulo Guedes, R$ 100 a mais do que 

aceitavam os integrantes da equipe econômica que deixaram o governo, liderados 

pelo secretário de Tesouro Bruno Funchal, dificilmente serão mantidos pelo 

Congresso. Não para reduzi-los; pelo contrário, para aumentá-los, podendo chegar a 

R$ 600, como propôs o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é uma bandeira 

que a oposição agarrará com as duas mãos, muito provavelmente com o apoio 

docemente constrangido do Centrão. A conferir!  

Cá entre nós, para um governo cujo orçamento é da ordem de R$ 1 trilhão, essa 

despesa poderia ser feita dentro do Orçamento da União, se o valor equivalente 

fosse remanejado de outros setores do governo, em vez de obtidos por meio de um 

calote nas dívidas judiciais, ponto de partida da chamada PEC dos Precatórios, e de 

uma manobra contábil no cálculo do IPCA, que serve de base para a atualização do 

teto, que deixou de junho a junho para janeiro a dezembro, ou seja, uma mágica 

que comprova a teoria de que na política o calendário é relativo. Na economia 

também, mas o dono do tempo é o mercado.  

Estelionato eleitoral  



O problema é o “instinto animal” dos agentes econômicos, como diria o ex-ministro 

da Fazenda Delfim Netto, principalmente de produtores e investidores, porque a 

manobra não altera positivamente a realidade da economia, da geração de riqueza 

ao emprego e à renda, pelo contrário. Vejamos:  

(1) Dólar – O rombo no teto de gastos pode chegar a R$ 100 bilhões, o que 

vaiprovocar mais desvalorização da moeda. O mercado estima que a cotação do 

dólar chegará a R$ 5,80 em dezembro e ultrapassará R$ 6,20 até as eleições de 

2022.  

(2) Inflação – No acumulado de 12 meses até setembro, o Índice Nacional de 

Preçosao Consumidor Amplo (IPCA) chegou a 10,25%. Foi a maior taxa anula desde 

fevereiro de 2016.  

(3) Juros – O Banco Central será obrigado a aumentar ainda mais a taxa básica 

dejuros, atualmente em 6,25% (Selic). Na próxima reunião do COPOM, deve subir 

1,25 ponto percentual e chegar a 8,75% ao ano, em dezembro, subindo para 10.5% 

em 2022.  

(4) Crescimento – O crescimento esperado de 1,8% para o PIB de 2022 deu 

lugar auma expectativa média de 1%. Há quem fale em 0,5% do PIB.  

(5) EUA – O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) pode subir os juros, 

hojena faixa entre 0% e 0,25%, em meados do ano que vem.  

(6) China – O PIB chinês cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 2021, o ritmo 

maislento em um ano, em razão da crise de energia, das interrupções na cadeia de 

abastecimento, do agravamento das dívidas em seu setor imobiliário e dos surtos 

esporádicos de Covid-19.  

Nesse cenário, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula emulam propostas de 

caráter populistas, que tendem a deteriorar ainda mais a situação da economia. 

Tanto na reeleição de Fernando Henrique Cardoso, com o câmbio fixo, como na 

reeleição do ex-presidente Lula, com o Bolsa Família, foi possível interferir na 

economia para favorecer quem estava no poder, porém, numa situação de inflação 

sob controle. Longe da eleição, com a inflação descontrolada, ninguém sabe o 

resultado da equação “injeção de dinheiro no bolso dos mais pobres e elevação dos 

juros”, em termos de atividade econômica. Quem ganhar as eleições, ao assumir, 

terá que fazer um duro ajuste nas contas públicas.  

Comentário PAULO TIMM -  

Caro Alberto- O debate sobre CONTAS PÚBLICAS é velho no Brasil e sempre dividiu  

ESQUERDA x DIREITA. A direita de Gudin, Bulhões e Roberto Campos, em seu 

tempo, sempre foi "fiscalista", ou "equilibrista", enquanto os desenvolvimentistas, 

principalmente depois de JK eram mais flexíveis quanto a isso, preferindo enfatizar o 

enfoque keynesiano do efeito multiplicador do INVESTIMENTO PÚBLICO na 

promoção das transformações estruturais do país. Para eles a inflação decorria dos 



desajustes setoriais do processo de crescimento e urbanização acelerada. Em 

meados da década de 1970, com epicentro na FLACSO/ Chile, onde lecionava JOSÉ 

SERRA - e eu era seu AJUDANTE - e na ESCOLATINA, na qual fiz meu Mestrado 

entre 1970/72, e onde pontificavam CONCEIÇÃO e ANTONIO CASTRO, em razão de 

uma clássica advertência de M.Kalecki sobre os excessos latinoamericanos com o 

déficit público inaugurou-se o conCeito de RESPONSABILIDADE FISCAL que viria a 

se tornar Lei na Era FHC. Com a queda do PT o fiscalismo conservador , alimentado 

internacionalmente desde 1979 com os governos TATCHER e REAGAN, depois 

consolidado com o CONSENSO DE WASHINGTON em 1989, o fiscalismo 

AUSTERICIDA voltou à moda sepultando o keynesianismo/estrututuralismo, 

assumindo-se mais além da RESPONSABILIDADE FISCAL para a ideia de TETO DE 

GASTOS - PEC 95. Um absurdo. Volta atrás em 50 anos na gestão das políticas 

públicas, tudo com objetivo - não explicitado - de diminuir drasticamente a presença 

do ESTADO no Brasil de 34% para 20% em 20, acompanhado de PRIVATIZAÇÕES e 

TERCEIRIZAÇÕES. Uma volta aos primeiros anos da REPÚBLICA. No Império, era de  

2,5%, verdadeiro ideal dos NEOLIBERAIS alimentados pela ideias de dar ao  

MERCADO o caráter de instituição mater na economia, da sociedade e da POLÍTICA. 

Trágico, sobretudo por ter se estendido aos segmentos da consciência crítica sempre 

alinhados com o progressismo...  

BLOGDACIDADANIA.COM.BR  

Bolsonaro gastou tudo com Centrão e não sobrou nada para pobres  

Repercussões entre analistas da Mídia no fim de semana  

Paulo Fábio Dantas Neto* - A direita, o centro e a esquerda no “dia do fico” de Paulo 

Guedes https://gilvanmelo.blogspot.com/.../paulo-fabio-dantas... Merval Pereira - 

Não aprenderam, nem esqueceram https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-

pereira-nao... Míriam Leitão - Mentiras fiscais desviam o foco 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitao... Eliane Cantanhêde - O fim da 

picada https://gilvanmelo.blogspot.com/.../eliane-cantanhede- 

o... Rolf Kuntz - Bolsonaro e a privatização do Orçamento 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../rolf-kuntz-bolsonaro... Elio Gaspari - Os 

frentistas abandonaram o Posto Ipiranga https://gilvanmelo.blogspot.com/.../elio-

gaspari-os... Bruno Boghossian - A conexão América 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../bruno-boghossian... Vinicius Torres Freire – 

Como pagar o aluguel do centrão https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-

torres... Janio de Freitas – O exemplo sob riscos 



https://gilvanmelo.blogspot.com/.../janio-de-freitas-o... Dorrit Harazim - Vísceras 

expostas https://gilvanmelo.blogspot.com/.../dorrit-harazim... Cristovam Buarque* 

- A gripezinha fiscal do Guedes https://gilvanmelo.blogspot.com/.../cristovam-

buarque...  

Ascânio Seleme - Quem tem fome paga a conta 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../ascanio-seleme-quem... Carlos 

Alberto Sardenberg - Fura-teto: para gastar e escapar da cadeia 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../carlos-alberto... Pablo Ortellado - 

Mea-culpa petista https://gilvanmelo.blogspot.com/.../pablo-

ortelladomea... https://gilvanmelo.blogspot.com/.../oscar-vilhena-

vieira... Cristina Serra - Uma CPI para a história 

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

Magnoli - Genocídio da linguagem 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../demetrio-magnoli... João Gabriel 

de Lima - Os desafios da revolução verde 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../joao-gabriel-de-lima... Adriana 

Fernandes - Guedes ficou para ajudar a remar na campanha 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../adriana-fernandes...  

Como fazemos diariamente, estamos  abrindo nosso “BOM DIA, DEMOCRACIA”  

Uma parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, com JORNAL BRASIL DE  

FATO , REDE SOBERANIA, JORNAL COLETIVO, PORTAL LITORAL NORTE e RADIO  

FERRABRÁS  

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

CRESOL  

Bom Dia Democracia, um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da 

informação transparente/  

Eu sou PAULO TIMM e registro os temas aqui comentados e respectivos links em 

meu FB e conto neste programa com a colaboração do radialista BABITON LEÃO.  

CAPAS DOS PRINCIPAIS JORNAIS DO PAÍS  



O GLOBO  

Instabilidade e juros altos afastam empresas da Bolsa  

ESP  

Direito climático sustenta cada vez mais processos em tribunais no mundo e no 

Brasil  

FOLHA  

MEC quer Universidades em redutos do Centrão  

ZH – Tecnologia ajuda a recuperar um veículo a cada dois dias na Cpital / POA  

PODCASTS  

O Assunto dia 25 de outubro g1: CLIMA - a parte do agro na crise e na solução  

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/10/25/o-assunto-565-clima-a 

-parte-do-agro-na-crise-e-na-solucao.ghtml  

No mundo, o sistema de produção de alimentos responde por aproximadamente um 

quarto das emissões de gases do efeito estufa. No Brasil, a parcela é ainda mais 

significativa, superada apenas pela do desmatamento. Num círculo vicioso, 

agricultura e pecuária são diretamente afetadas pelo aumento da temperatura 

global, em produtividade e qualidade. Neste quarto episódio de uma série especial 

preparatória da COP-26, O Assunto discute o papel dessas atividades no 

enfrentamento da crise. O engenheiro agrônomo Carlos Eduardo Cerri, professor do 

Departamento de Ciência do Solo da Esalq (USP), explica como sistemas integrados 

de cultivo estimulam a “fixação de carbono e a redução das emissões”. Ele detalha 

usos que resultam em solos saudáveis, capazes de dar às plantas mais “chance de 

sobreviver em períodos de eventos extremos”. E mostra como o Brasil pode seguir 

avançando para ser menos poluente num dos pilares de sua economia. Renata Lo 

Prete conversa também com Leonardo Resende, sócio e gestor da Fazenda Triqueda, 

em Minas Gerais. Cofundador do projeto Pecuária Neutra e Regenerativa, ele lembra 

que “pastagens degradadas” ainda são realidade em 70% das fazendas do país o 

que fez para reverter esse quadro em sua propriedade. “A pastagem é um ser vivo. 

Precisa ser bem manuseada para produzir bem”, diz. A série especial é publicada às 

segundas-feiras até a Conferência do Clima da ONU, que começa no próximo dia 31 

em Glasgow, na Escócia.  

O que você precisa saber:  

O Assunto #560: CLIMA - o desafio maior das cidades  



O Assunto #556: CLIMA - quem pagará a conta das mudanças?  

O Assunto #551: CLIMA - onde estamos 6 anos depois de Paris  

O podcast O Assunto é produzido por: Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, 

Luiz Felipe Silva, Thiago Kaczuroski e Giovanni Reginato. Neste episódio colaboraram 

também: Gabriel de Campos e Ana Flávia Paula. Apresentação: Renata Lo Prete.  

Comunicação/Globo  

CAFÉ DA MANHÃ FOLHA UOL DIA 25 DE OUTUBRO 2021 

https://www1.folha.uol.com.br/especial/2019/cafe-da-manha/  

Os efeitos na economia do veto da China à carne do Brasil; ouça podcast  

País asiático mantém proibição de produto há meses depois de casos isolados de 

vaca louca  

TV 247 - 22 DE OUT. DE 2021 https://podcasts.apple.com/br/podcast/tv- 

247/id1420237128  

Giro das 11 - Prisão de Allan dos Santos: baixa na extrema direita + Cotas &  

(trans)feminismo  

Bom dia 247: Fim de feira na Faria Lima (22.10.21)  

Giro das 11 - Vitória da Lava Jato + Racismo em Porto Alegre (21.10.21)  

Bom dia 247: Lava Jato obtém vitória com voto de Freixo, Molon e Psol  

Giro das 11 - Maior de idade, Bolsa Família pode acabar + Defiças em Luta 

(20.10.21)  

Bom dia 247: Aziz salva Bolsonaro, que tenta comprar reeleição  

NOTÍCIAS DO DIA  

Fontes: G1 FSP BRASIL DE FATO ESP 247 Matinal  

RESUMO DAS NOTÍCIAS DO DIA  



COP 26 – Glasgow/RU – o tema da semana  

João Gabriel de Lima - Os desafios da revolução verde 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../joao-gabriel-de-lima...  

brasil.estadao.com.br › blogs › estadao-podcasts‘Notícia No Seu Tempo’: Direito  

climático sustenta cada vez ...  

Há 9 horas • ‘Notícia No Seu Tempo’: Direito climático sustenta cada vez mais ações 

em tribunais do Brasil e do mundo  

www.noticiasustentavel.com.br › processos-justicaProcessos na Justiça motivados  

por mudanças climáticas  

27/01/2021 • Direitos. A maioria das ações sobre mudança climática no mundo 

ocorre contra governos, incluindo autoridades nacionais e locais, mas as empresas 

também são visadas.  

O Assunto dia 25 de outubro g1: CLIMA - a parte do agro na crise e na solução  

https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2021/10/25/o-assunto-565-clima-a 

-parte-do-agro-na-crise-e-na-solucao.ghtml  

No mundo, o sistema de produção de alimentos responde por aproximadamente um 

quarto das emissões de gases do efeito estufa. No Brasil, a parcela é ainda mais 

significativa, superada apenas pela do desmatamento. Num círculo vicioso, 

agricultura e pecuária são diretamente afetadas pelo aumento da temperatura 

global, em produtividade e qualidade. Neste quarto episódio de uma série especial 

preparatória da COP-26, O Assunto discute o papel dessas atividades no 

enfrentamento da crise.  

Brasil supera 50% da população vacinada- Brasil completa 4 semanas sem alta de 

mortes por covid; na Europa, restrições são retomadas. País vive arrefecimento da 

pandemia, enquanto nações europeias voltam a se preocupar com avanço da 

contaminação  

Cristina Serra - Uma CPI para a história 

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

Forum de Bioeconomia realizado pela primeira vez no Brasil, em Belém, foi um 

sucesso. A bioeconomia é o estudo do consumo consciente em harmonia com a 

preservação da natureza para futuras gerações. Derivados do caroço do açaí foram 

destaque na Feira do Fórum. E patrimônio florestal ganha grande visibilidade.  

https://portaljnp.com.br/2021/10/21/forum-mundial-bioeconomia-termina-em-bele 

m-dando-visibilidade-aos-ativos-florestais/  

Facebook remove live em que Bolsonaro associa vacina anticovid à Aids  



Caminhoneiros em greve recusam esmolas in BOLETIM AEPET 

https://aepet.org.br/w3/index.php/conteudo-geral/item/6983-caminhoneiros-em-gr 

eve-recusam-esmolas  - Conforme o Sindcomb, os estoques nos postos já estão 

baixos  

Site bolsonarista Terça Livre encerrou suas atividades, diz fundador. Decisão vem 

depois da ordem de prisão e extradição de ALLAN DOS SANTOS  

-https://www.poder360.com.br/midia/site-bolsonarista-terca-livre-encerrou-suas-ati 

vidades-diz-fundador/  

Viu o amigo ser morto e foi preso: como testemunha negra foi parar na cadeia após 

ir à Polícia  

Família, amigos e juristas afirmam que cor da pele foi fator decisivo para a prisão 

preventiva do auxiliar de farmácia  

Publicado BRASIL DE FATO  

Condenados por ocupar reitoria, estudantes da UFSCar lançam "vaquinha" para 

pagar indenização  

Manifestação pedia diálogo e redução do preço do "bandejão", que havia aumentado  

122% em 2018  

Publicado BRASIL DE FATO  

Militares sob a mira de Mendonça: como AGU puniu soldados e sargentos que 

enfrentaram o governo  

Uma associação de militares foi fechada, outra intimada pelo Exército a depor e uma 

terceira responde a inquérito  

Publicado BRASIL DE FATO  

BOM DIA, DEMOCRACIA!  

https://www.facebook.com/comiteemdefesadademocracia/ 

videos/1149154568947978  



Dia 22 do outubro rosa, mês de atenção ao câncer de mama e de especiais cuidados 

das abelhas, hoje vitimadas aos milhares pelo uso de produtos tóxicos nas lavouras. 

Sextamos...com promessa de um findi ensolarado. CRISE NA EQUIPE ECONÔMICA: 

GOOD BYE DREAM TEAM...Vayan con Diós...! Muito mi-mi-mi com repercussões na 

imprensa corporativa sobre a saída de membros da equipe de P.Guedes por quebra do 

teto de gastos no financiamento do AUXILIO BRASIL e reflexos negativos no dito 

“Mercado”, o carrossel das aplicações financeiras que alimentam de rendimentos os 

poucos detentores de cerca de R$ 10 trilhões que circulam na economia brasileiro, 

número assombroso. Podcasts da Globo e Grupo FOLHA UOL tratam do assunto que 

pipoca em manchetes e análises de todos os grandes veículos. Bobagem. Frisson pela 

quebra do teto com tergiversações do Paulo Guedes. Critique-se o modelo do  

AUXILIO BRASIL como peça eleitoral com prazo de vigência sobre o enterro do BOLSA 

FAMÍLIA, um Programa de Estado com 18 anos de vida e efetivo reconhecimento 

social, acadêmico e institucional no Brasil e no exterior. Nunca a quebra do teto. O 

teto, introduzido pela PEC 95 ao tempo de Temer é a essência do NEOLIBERALISMO 

austericida que pretende,, junto com a PEC 32 denominada REFORMA 

ADMINISTRATIVA à liquidação do Estado como patrimônio público e meio de sustenção 

de um mínimo de soberania nacional para a promoção da cidadania e do 

desenvolvimento. Agora só falta despachar o Ministro. Depois o Bolsonaro  

Vinicius Torres Freire - O liberal que chutou o pau do teto 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../vinicius-torres... Míriam Leitão - CPI atinge o 

governo, Guedes abre o cofre https://gilvanmelo.blogspot.com/.../miriam-leitaocpi... 

Luiz Gonzaga Belluzzo - Os patronos de Paulo Guedes 

https://gilvanmelo.blogspot.com/.../luiz-gonzaga-belluzzo... Merval Pereira - Crise 

anunciada https://gilvanmelo.blogspot.com/.../merval-pereira-crise... Malu Gaspar A 

casa da mãe Joana https://gilvanmelo.blogspot.com/.../malu-gaspar-casa-da... 

William Waack - O prisioneiro da crise fiscal Adriana Fernandes - No Congresso, valor 

pode subir para R$ 500 https://gilvanmelo.blogspot.com/.../adrianafernandes-no... 

Como fazemos diariamente, estamos abrindo nosso “BOM DIA, DEMOCRACIA” Uma 

parceria do COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA, com JORNAL BRASIL DE FATO , 

REDE SOBERANIA e JORNAL COLETIVO Com o apoio da Central Única dos 

Trabalhadores CUT/RS , ADURGS SINDICAL e CRESOL Bom Dia Democracia, um 

contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da informação transparente.  

Ideias fora de lugar  

A FOLHA 795 (2).pdf  

Paulo Timm – Publ. A FOLHA, Torres RS – 22/29 outubro 2022  

Mais uma vez, o título acima, embora de domínio público, não é meu. Vem da tese do 

crítico Roberto Schwarz sobre o deslocamento do ideário iluminista para a periferia do 

sistema global da época, dominado pelo par França e Inglaterra, primeiro, depois 

Estados Unidos, com notórias insuficiências para sua reedição orgânica como 

arcabouço da modernidade nessas áreas.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F...%2Fvinicius-torres%3Ffbclid%3DIwAR2QxvZVJDLxrbQMXOrIIURIfyV3glrzTf1URDXDYy23da7eHSzkE5rGDlo&h=AT3EVh9TcHQ0EksBIQxlp8nA6je3puilIQI834MdsM6w9deBMxoMoTYohueAEwb9d6L8s5vVFN2IKY_TEA6b9E_Sujb0pzbPfl7M2lCkJUSeLVSQkvtCYnhibFlu8k0l5YBfrLHcr2M_rm6ibG-6QQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F...%2Fvinicius-torres%3Ffbclid%3DIwAR2QxvZVJDLxrbQMXOrIIURIfyV3glrzTf1URDXDYy23da7eHSzkE5rGDlo&h=AT3EVh9TcHQ0EksBIQxlp8nA6je3puilIQI834MdsM6w9deBMxoMoTYohueAEwb9d6L8s5vVFN2IKY_TEA6b9E_Sujb0pzbPfl7M2lCkJUSeLVSQkvtCYnhibFlu8k0l5YBfrLHcr2M_rm6ibG-6QQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F...%2Fvinicius-torres%3Ffbclid%3DIwAR2QxvZVJDLxrbQMXOrIIURIfyV3glrzTf1URDXDYy23da7eHSzkE5rGDlo&h=AT3EVh9TcHQ0EksBIQxlp8nA6je3puilIQI834MdsM6w9deBMxoMoTYohueAEwb9d6L8s5vVFN2IKY_TEA6b9E_Sujb0pzbPfl7M2lCkJUSeLVSQkvtCYnhibFlu8k0l5YBfrLHcr2M_rm6ibG-6QQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F...%2Fvinicius-torres%3Ffbclid%3DIwAR2QxvZVJDLxrbQMXOrIIURIfyV3glrzTf1URDXDYy23da7eHSzkE5rGDlo&h=AT3EVh9TcHQ0EksBIQxlp8nA6je3puilIQI834MdsM6w9deBMxoMoTYohueAEwb9d6L8s5vVFN2IKY_TEA6b9E_Sujb0pzbPfl7M2lCkJUSeLVSQkvtCYnhibFlu8k0l5YBfrLHcr2M_rm6ibG-6QQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgilvanmelo.blogspot.com%2F...%2Fmiriam-leitao-cpi%3Ffbclid%3DIwAR0ABbIecCGzm_FRGro9bWM4BSKYurq5ZMq19hx-EXj53oxb0FluBc-asH8&h=AT3EVh9TcHQ0EksBIQxlp8nA6je3puilIQI834MdsM6w9deBMxoMoTYohueAEwb9d6L8s5vVFN2IKY_TEA6b9E_Sujb0pzbPfl7M2lCkJUSeLVSQkvtCYnhibFlu8k0l5YBfrLHcr2M_rm6ibG-6QQ
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Cabe lembrar que a contemporaneidade começa com a Revolução Francesa, amparada 

por dois princípios básicas, Razão e Liberdade, ambos reestruturadores das 

tradicionais ordens política e econômica, mediante edificação de duas instituições 

correspondentes e complementares, o Estado, montado sobre a primazia do Pacto 

Constituinte, e o Mercado, como sinônimo da livre iniciativa competitiva, sobre a 

soberania do consumidor. O primeiro é o habitat da Lei como imperativo da Justiça; o 

segundo, o lugar da produção e disseminação do progresso material.  

Esta equação, contudo, tem sido difícil de se armar autonomamente no entorno 

mundial . As forças capazes de comandar com vigor as tarefas próprias de construção 

do mundo moderno, a galope do mercado, têm falhado, abrindo caminho para variados 

construtos autoritários e neocolonialistas para levá-lo a cabo. Estas passaram do 

populismo latino-americano, ao nasserismo, referência ao Ex Presidente Nasser, do 

Egito nos anos 50, prenunciado pelos Jovens Turcos liderados por Kemal Ataturk no 

pós I Guerra, daí chegando aos diversos modelos de intervenção militar no Oriente 

Médio e na África, culminando no recurso “in extremis” que representaram as 

alternativas extremistas à esquerda e à esquerda para consumá-la: Revolução 

Comunista e Nazi-Fascismo. Em todas estas experiências, em lugar das classes, 

grupos de vanguarda organizados. Assim foi nas Revoluções Comunistas e não foram 

diferentes, embora com sinal ideológico trocado, as alternativas da extrema direita 

que alimentaram os países do Eixo – Itália, Alemanha e Japão – que abriram fogo para 

conseguirem um lugar ao sol negado pelas potências imperialistas dominantes.  

Foi um certo Leon Trotsky, o verdadeiro Pai da Revolução Soviética – e não digo russa 

– de 1917, aliás, quem, em 1905, detectou este desafio do salto à modernidade num 

país atrasado, chamando a atenção de seu comparsa no Partido Social Democrata 

Russo, Vladimir Lênin, da corrente minoritária (bolchevique) inicialmente cético a 

respeito, para a debilidade das elites sócio-econômicas daquele país para o 

empreendimento que já se iniciara com a derrubada da monarquia em fevereiro 

daquele ano. Juntos comandaram o que seria a primeira revolução socialista em 

outubro com o apoio em forças populares, modelo que depois se alastraria para o 

Leste, com epicentro na China, em 1949 e , em seguida África e América Latina, todas 

com a ideia de reeditar o modelo de industrialização vigente no Ocidente.. A Revolução 

Cubana, por exemplo, comandada por Fidel Castro sob o amparo de um Movimento, 

denominado “26 de julho”, numa referência a acontecimento estritamente local, se dá 

em 1959, não foi exceção. Sempre substituindo as classes privilegiadas por grupos 

subalternos para realização de tarefas progressistas. Todas elas voltadas, embora com 

ideário socializante em substituição ao dominante na Europa Ocidental e Estados 

Unidos para a construção da modernidade  

Quero com isso dizer que as ideias voam independentemente do suporte social 

originário e se transformam, elas próprias, nas forças motrizes que lhes deram origem 

encorpadas em outros agentes sociais. Outro dia falei aqui, que foram ideias jacobinos 

que, via maçonaria, atravessaram o Atlântico no início do século XIX e que cevaram 

em Porto Alegre, entre 1820 e 1835 a Revolução Farroupilha...  

Por que digo tudo isso, aliás, improvisadamente? Por que soube nesta madrugada do 

incidente na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no qual manifestantes tentaram 

intimidar os membros daquela Casa para que não validassem a exigência do 

Passaporte de Vacina em espetáculos de grande público. O fato em si do tumulto, até 



com agressões ultrajantes a alguns vereadores, não é propriamente estranho, embora 

condenável. Faz parte das pulsações democráticas, sobretudo em cidades de grande 

porte. O que chamou a atenção e repercutiu no noticiário de todo o país foi o fato de 

uma exaltada senhora, portando uma bandeira com símbolo nazista. Ela clamava 

contra a exigência do dito passaporte porque se tratava de medida autoritária, 

“nazista!”. Oressa, então um adepto do próprio nazismo condena uma Lei chamando-

a nazista em nome da liberdade individual? Há algo de irracional aí. A opção nazi-

fascista para a modernidade é incompatível com liberdades tanto públicas como 

individuais. É via autoritária da modernização. Se alguém se inclina por esta ideologia, 

deve ser minimamente coerente, atento ao fato de que um tal regime jamais 

comportaria, sequer, um Poder Legislativo, nem muito menos manifestações 

populares reivindicatórias. Todo este papo de liberdades é pura narrativa da extrema 

direita para ampliar suas bases de apoio fazendo destas mobilizações um trampolim 

para a conquista de um Poder Supremo que, instalado, as proíbe. Foi assim com a 

S.A. na Alemanha e na Itália. Atenção, portanto, à estas demandas libertárias que 

impulsionam o caudal autoritário alimentando seus adeptos com canais direcionados 

propagadores das maiores barbaridades do mundo, sem pé nem cabeça, e que, tal 

como os “controladores”, proclamam-se como verdade salvadora estigmatizando 

todos os demais veículos de comunicação e informação - não raro separando os 

seguidores da influência de amigos e da família - com vistas à “não contaminação” de 

sua pureza. Tudo construído como lavagem cerebral para a formação de correntes de 

absoluta lealdade à “causa”, realimentadas pelo princípio de união grupal para o defesa 

do “bem”. A Netflix está cheia de exemplos destas seitas nas quais os seguidores que 

as procuram, em razão de dificuldades pessoais, acabam aprisionados sem qualquer 

chance de escapar, a mais recente sob o título de “Colonia Dignidad”. Cuidado!  


