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EDITORIAL 
 

Na profissão PROFESSOR, assim como na dinâmica da construção do 

conhecimento, a história recente tem sido de efervescência. No caso do Professor a 

efervescência é composta de desafios, de quebra de paradigmas, de lutas, de 

enfrentamentos. 

 Os “saudosos dias” em que o Professor era valorizado e respeitado 

socialmente estão se distanciando cada vez mais. Institucionalmente a campanha 

diária é para além da desvalorização, alcançando o absurdo da criminalização. 

 Tratando uma das muitas frentes de luta do momento, na absurda 

proposta de 'reforma' da Previdência, no que diz respeito ao Professor, a condição 

justa de aposentadoria especial (de 25 anos trabalhados para mulheres e 30 para 

homens) cai por terra. Se aprovada, passa a valer a exigência de, além da contribuição 

que fica igual (30 anos), idade mínima de 60 anos.  

 Ah! Mas para mim que já estou na ativa vai ser diferente. Sim, vai 

ser diferente. A transição em 2019 trabalhará com a regra 81 pontos para Professoras 

e 91 pontos para Professores, sendo os pontos a soma da idade + tempo de 

contribuição. Professora que tenha iniciando a vida profissional aos 18 anos se 

aposentaria com 56 anos e o Professor com o mesmo histórico, aos 61 anos. De 2020 

em diante, segue uma tabela crescente. 

 Fora a ameaça da 'reforma' da Previdência, o Professor ainda 

enfrenta campanha de ódio institucional que combinada com os muitos problemas 

sociais do nosso país tem resultado em várias ocorrências de agressões em sala de 

aula. 

 O resumo é – ou luta-se ou luta-se. Diante desse cenário o SINPRO 

NNF tem chamado a categoria a reagir. No último dia 14 de junho os Professores 

foram às ruas em mais de 360 cidades brasileiras, ajudando a formar um contingente 

de mais de 45 milhões de trabalhadores que aderiram à Greve Geral para dizer não à 

opressão que vai sendo gestada. Para dizer ao atual governo que não podemos aceitar 

uma 'reforma' que nada reforma positivamente e que apenas penaliza os mais pobres, 

os trabalhadores, ao mesmo tempo que mantém privilégios absurdos para militares, 

classe política e judiciário. 

 Em um Brasil onde a não obrigatoriedade do uso de cadeirinha para 

transporte de criança nos carros, a desativação de equipamentos de controle de 

velocidade nas estradas, a quantidade de pinos nas tomadas, entre outras pérolas, 

tomam o lugar do debate político da importância de investimentos em saúde, 

educação e ação social, da busca de ações que propiciem o crescimento do PIB, de 

controle da inflação e de defesa das riquezas e soberania nacional, Professores são 

desafiados a reforçar as aulas de cidadania, consciência social e de amor à Pátria. 

 Num tempo de crise institucional, com lama pior que a produzida 

pela criminosa Vale inundando as instituições – vide denúncias do Intercept, somos 

chamados a não esmorecermos. A lição precisa ser passada a limpo. 

 

15 DE MAIO DE 2019 

SINPRONNF 

GREVE GERAL - ITAPERUNA 
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BALBÚRDIA: A INSUBORDINAÇÃO SALVADORA DA PÁTRIA 
 

Balbúrdia (sf.).  

Segundo o dicionário Aurélio esse vernáculo ressuscitado recentemente tem 

duas abordagens conceituais: 

1 - Confusão, desordem. 

2 - Barulho, ruído. 

É isso que eu, cientista e educadora, faço segundo o atual presidente da 

república do Brasil. 

Mas eu não estou sozinha. Enfrentar esse desprezo é a realidade de centenas 

de milhares de pessoas que trabalham pela ciência, pelo desenvolvimento, cultura, 

arte, inovação e educação estão tendo de encarar. 

Todos os dias cientistas e intelectuais brasileiros trabalham por vocação 

(sim, porque ninguém escolheria a Ciência no Brasil para ser rico), e lutam contra a 

burocracia e o subfinanciamento para poder produzir conhecimento, desvendar 

mistérios da Ciência, criar soluções e pensar no futuro do Brasil e do mundo. 

Tudo isso é realizado a duras penas. Ser cientista é lutar e resistir todos os 

dias. A profissão de cientista só é glamurosa em filmes, séries e livros. O cotidiano 

da nossa realidade é trabalhar ininterruptamente (sem férias, feriados, recessos ou 

licenças), sem remuneração condizente com o nível de especialização e titularidade 

que possuímos por um ideal: “Mudar o mundo” e fazer a ciência avançar, se 

desenvolver e trazer respostas.  

Cientistas tupiniquins transformam o mundo todos os dias produzindo 

conhecimento e fazendo pesquisa de qualidade beirando ao famoso "Burnout" e 

vivendo um dia de cada vez.  

Mas mesmo apesar de todas as dificuldades, resistimos e prosperamos na 

terra árida da ignorância e do descaso em que vivemos. Contra todas as 

probabilidades, nos tornamos expoentes na América do Sul e no resto do mundo. 

Eu penso "Imagina se a gente tivesse apoio de verdade?", "Imagina se a 

gente tivesse reconhecimento?", "Aonde a gente poderia chegar?" 

As maiores nações da Terra são as que investiram em Educação e conseguiram se 

desenvolver e alcançar qualidade de vida.  Elas são o modelo a ser seguido e 

alcançado. Mas no meu país, na terra brasilis cheia de chagas por séculos de pobreza 

e exploração, trabalhar para o futuro se torna algo apócrifo e subversivo. Todos os 

dias esbarramos no (des)governo míope a que estamos submetidos. E as perspectivas 

futuras não são nada animadoras.  

Quando um governante despreza a educação, a ciência, o desenvolvimento, 

a cultura e a arte, só podemos esperar a balbúrdia propriamente dita. Existirá a 

confusão, a desordem, o barulho, o ruído.  

E não será algo bonito de se ver.  

Quando a Educação é desprezada, ocorre a mutilação de sonhos, do futuro, 

da própria existência. E nessa realidade onde o retrocesso (tanto dos costumes quanto 

do esclarecimento científico e intelectual) predomina, o caos. Retornamos a uma 

realidade que nós como nação passamos séculos para tentar superar e perdemos nosso 

espaço no mundo globalizado. Nisso novas realidades deixam de serem construídas, 

gerações tem as suas oportunidades ceifadas e a própria nação deixa de crescer e de 

se desenvolver. 

Essa obscuridade interessa a muita gente e agora está entranhada na mente cidadão 

comum que pode não conseguir enxergar (de caso pensado ou não) que quando um 

cresce, quando um sonha, todos crescem, todos sonham. 

A maior parte das pessoas que concorda com esse discurso não entende a 

força transformadora, emancipatória e revolucionária da Educação em termos da 

formação de indivíduos críticos e conscientes sobre si mesmos e sobre a realidade 

que os cercam.  

 

Mas não podemos ser ingênuos. A destruição e a autonegação do Brasil 

como nação plural, dinâmica, superadora e conquistadora de Direitos não é coisa 

nova nesse chão cheio de chagas históricas de opressão institucionalmente 

justificada. O que é novo é o despudor de fomentar isso a olhos vistos. É de ver a 

autoridade máxima do meu país usar a máquina estatal e toda a sua influência de líder 

para fomentar a perseguição e o desprezo a educadores, cientistas e artistas. E aí 

vemos o peso das nossas ações como classe que tem como condão emancipar e educar 

pessoas. O esclarecimento e a emancipação do povo podem ser muito assustadores 

para os reais interessados no desmonte da Educação e do livre-pensar.  

Os poderosos esquecem os preceitos constitucionais relativos a educação 

que estão presentes no artigo 205 e seguintes.  Neles impera a garantia do direito 

universal a educação para o desenvolvimento da pessoa e seu preparo para cidadania. 

Eles também ignoram os princípios de liberdade de ensino, aprendizagem, pesquisa, 

divulgação de pensamento, da arte e do saber.  

Mas nós, os educadores, os cientistas e artistas não esquecemos e 

continuamos resilientes. Isso porque a vocação que nos motiva é irredutível. Só quem 

sentiu e viu de perto a força transformadora que essas áreas podem ter na vida de uma 

pessoa, sabe que vale a pena. 

E enquanto as instituições democráticas brasileiras ainda estiverem de pé e 

funcionando, a Educação subsistirá e irá craquelar toda e qualquer censura, ódio, 

intolerância, corte, bota, muro, ameaça, opressão ...  

A Educação é irreversível.  

Já não se pode dizer a mesma coisa da conjuntura do poder.  

Cabe a sociedade civil organizada não aceitar passivamente a tais 

(des)mandos autoritários e emburrecedores. Resistimos todos os dias nos nossos 

locais de trabalho, nas ruas, nas praças e onde mais precisarmos ir.  

A Educação é responsabilidade de todos.  

Como diria Nazim Hikmet, poeta turco do século XX: 

"Se eu não me queimo, 

Se tu não te queimas, 

Se nós não nos queimamos, 

Como as trevas se tornarão claridade?" 

 

 

Autor: Thaís de Castro Cunha Parméra é Bióloga (Licenciatura e Bacharelado) 

pela UERJ; Bacharel em Direito pela UFF; Analista de Sistemas Informatizados 

pelo Instituto Superior de Tecnologia em Ciências da Computação do Rio de 

Janeiro (Faeterj- Rio); Mestre em Ecologia e Evolução pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Especialista em Gestão Ambiental pelo 

Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Atualmente doutorando em Análise 

de Bacias e Faixas Móveis também pela UERJ. É jornalista, editora do Jornal 

S.O.S. Terra Resistência Verde e integra a divisão de meio ambiente da ONG 

Movimento Conservacionista Teresopolitano. Trabalha com arte, projetos 

sociais e de educação há mais de 12 anos. Tem um blog e um canal no Youtube 

chamado “Utopia Cibernética” e realiza frequentemente parcerias com outros 

blogs e podcasts do Brasil. 
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“THE GUARDIAN” 

MANIFESTANTES TOMAM AS RUAS DO BRASIL  

- EM FOTOS - 
 

Dezenas de milhares de estudantes, acadêmicos e professores marcharam pelo vasto 

país sul-americano em protesto contra os cortes do ultraconservador presidente Jair 

Bolsonaro na educação, incluindo medidas para reduzir drasticamente o 

financiamento para universidades federais. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Autor: THE GUARDIAN 

Fonte: https://www.theguardian.com/world/gallery/2019/may/31/protesters-

take-to-brazils-streets-in-pictures?fbclid=IwAR3YHvrSMDaBB8s-

WwTRlMlaDifLeovPfg-cWR16du65xgVl8q9KPdAsuDs 

___________________________________________________________________ 

 

CHAMA A FORÇA NACIONAL 

 

 
 

Autor: MARCHA PELA CIENCIA NO BRASIL 

Fonte: 

https://www.facebook.com/groups/726145034215388/permalink/123062882043

3671/?sfnsn=mo 
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OS PROFESSORES PODEM [E DEVEM] PROTESTAR CONTRA OS 

ATOS DO GOVERNO, INCLUSIVE DENTRO DAS INSTITUIÇÕES 

 

Caros colegas, 

É ilegal a tentativa do Ministro da Educação de impedir a realização e 

divulgação de manifestos contra o governo nas instituições federais de ensino, em 

especial contra os cortes de verba para educação. Fere a Constituição e outras leis. 

Que fique claro: 

OS PROFESSORES PODEM [E DEVEM] PROTESTAR CONTRA OS 

ATOS DO GOVERNO, INCLUSIVE DENTRO DAS INSTITUIÇÕES. 

Se alguém está fazendo algo ilegal, é o próprio Ministro, e deverá se explicar 

à Justiça caso continue com essas ameaças. 

---- Divulguem! ---- 

Copiem a imagem em suas páginas. Vamos combater o ambiente de medo 

que tentam instaurar. 

Inteiro teor da recomendação do MPF:  

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-

apoio/recomendacoes/recomendacao-conjunta-ministro-da-

educacao?fbclid=IwAR2sNEK4_uzaZb3H_YEyNACZEoaQGx4yoeKApIKDEAS

UxmIz3R9tIDkcVSk 
 

 
 
 

Autor: Cleanto Rego Fernandes 

Artigo: 
https://www.facebook.com/cleantorogerio.regofernandes?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-

R&eid=ARAL9akjyjQ7K8Lfh15HHNtYcDFhhIHBW9JgSMLvgjtR2SiGGKGnfm7X1

uVD4kUtg0MRMZ5lgZcIVTtt&hc_ref=ARRhzs8vzlQ8Fs-

lO_YUB7Z8EKGhoNIIzwMGL7xegeLoZntCFWzLWLHsGUePOQ5GpHo&dti=72614

5034215388&hc_location=group 

ACONTECEU EM ABRIL DE 2019 

MINISTRO DA EDUCAÇÃO DIZ QUE PRETENDE REVISAR LIVROS 

DIDÁTICOS SOBRE O GOLPE DE 1964 E A DITADURA MILITAR 

 

Em entrevista ao 'Valor Econômico', Ricardo Vélez Rodrigues disse discordar de 

que houve golpe militar no Brasil. Para ele foi “uma decisão soberana da sociedade 

brasileira”. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Vélez disse que “os livros serão 

entregues aos cientistas da área da reconstituição desse passado para realmente termos 

consciência do que fomos, do que somos e do que seremos”. As declarações do ministro 

repercutiram entre educadores e historiadores, que afirmaram que a revisão dos livros 

didáticos seria um retrocesso. 

Para o ministro, não houve regime militar no país. “O que ocorreu em 31 de março 

de 1964 não foi um golpe, mas uma decisão soberana da sociedade brasileira [...]. O regime 

de 21 anos que sucedeu não foi uma ditadura, mas um regime democrático de força, porque 

era necessário naquele momento”, disse ao jornal.  

Sobre a história do Brasil, Vélez complementa que o presidente Castelo Branco, 

primeiro presidente da ditadura militar de 1964, foi eleito por uma votação no Congresso.  

“Quem colocou o presidente Castelo Branco no poder não foram os quartéis. Foi a 

votação no Congresso, uma instância constitucional, quando há ausência do presidente. Era 

a constituição da época e foi seguida à risca. Houve uma mudança de tipo institucional, não 

foi um golpe”, disse o ministro.  

Questionado sobre se seria necessário rever a história e corrigir o que foi e está 

sendo ensinado, o ministro afirmou que o papel do Ministério da Educação é garantir a 

distribuição regular e preparar o livro didático de forma que “as crianças possam ter a ideia 

verídica, real, do que foi a sua história” e que as mudanças serão progressivas.  

"Haverá mudanças progressivas, à medida que seja resgatada uma versão da 

história mais ampla. Mas o que nos interessa é como fazemos para levar às crianças o nosso 

conhecimento, a nossa metodologia, a nossa pedagogia, para que eles sejam plenamente 

cidadãos”, disse Vélez para o jornal.  

Em suas rede sociais, Vélez afirma que as mudanças não são uma doutrinação. "O 

que disse ao Valor foi que mudanças poderiam ser realizadas progressivamente, trazendo 

uma versão mais ampla da História, e só após passar por uma banca de cientistas da área. 

Doutrinação como foi feito pela esquerda, jamais". 

 

Repercussão 

Para o pesquisador e especialista em educação do Instituto Expert Brasil, Afonso 

Galvão, a revisão dos livros didáticos seria um retrocesso.  

“A história não pode reinventada, a história não pode ser inventada. A ditadura 

militar aconteceu, todos os elementos constituidores de um golpe militar e de uma ditadura 

militar estão ali pressentes e é isso que tem que ser ensinado não só às crianças, como a todas as 

pessoas”, disse o educador Afonso Galvão. 

 

Para o especialista, alguns livros trazem divergências em alguns pontos, mas 

nenhum nega e não pode negar que houve um golpe e uma ditadura.  

“Temos de aprender fundamentalmente o que é uma ditadura militar, até para que 

consigamos ter em nós todos os elementos do estado democrático de direito ao qual devemos 

ser fiéis e defender sempre”, conclui Afonso.  

 

NOTA DO EDITOR: O MINISTRO VELEZ FOI DEMITIDO DO CARGO EM 

15 DE ABRIL DE 2019 

 

Autor: G1 (04/04/2019) 

Veja o artigo completo em: 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/04/ministro-da-educacao-diz-que-

pretende-revisar-livros-didaticos-sobre-o-golpe-de-1964-e-a-ditadura-militar.ghtml 
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PARTIDOS CONDENAM NOTA 

OFICIAL DO MEC E PROMETEM 

RECORRER À JUSTIÇA 
 

Comunicado foi considerado uma forma de 

intimidar a legítima participação de estudantes em 

mobilizações, ferindo a liberdade de expressão  

A nota oficial emitida pelo Ministério da 

Educação (MEC) na tarde dessa quinta-feira, 30, dia em 

que mais uma vez milhares de estudantes e 

profissionais da educação saíram às ruas em 

protesto contra os cortes realizados nas instituições 

de ensino público no país, promete ser mais um 

problema a ser enfrentado pelo ministro Abraham 

Weintraub. No comunicado, o MEC afirma que 

professores, servidores, funcionários, alunos e até 

mesmo pais e responsáveis “não são autorizados a 

divulgar e estimular protestos durante o horário 

escolar”; e orienta que sejam feitas denúncias por meio 

do site da ouvidoria do Ministério.  

Entre as críticas de personalidades do mundo 

político e cidadão comuns, partidos condenam a atitude 

e prometem recorrer a Justiça. Nas redes sociais, vídeo 

onde o ministro aparece com um guarda-chuva ao som 

de I sing in the rain, aludindo que estava chovendo fake 

news sobre o MEC rouba cena e gera posts com crítica 

à postura e aos erros de português de Weintraub. 

Para Guilherme Boulos, líder do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que concorreu à 

presidência pelo PSol nas últimas eleições, em tuíte 

falou “o ministro da Educação disse que os professores 

estão ‘obrigando’ os estudantes a ir para as 

manifestações. Ele não está entendendo nada. É a 

juventude que está empurrando todos nós para as ruas”. 

Um pouco antes o próprio Boulos ironizava na sua rede 

social: “Falar em coação, ninguém foi às ruas defender 

o fechamento do Congresso. Nem intervenção militar. 

Nem arrancar faixas em defesa da educação. Você deve 

ter se enganado de dia” referindo-se a Weintraub e aos 

atos pró-Bolsonaro no último dia 26. O Psol protocolou 

representação contra o ministro da Educação na 

Procuradoria Geral da República (PGR), logo após o 

conhecimento do comunicado do MEC. Para o partido, 

a nota comprova que “houve o uso de recursos públicos 

com o intuito de perseguir e intimidar as manifestações 

democráticas que estão sendo realizadas hoje e 

eventuais manifestações que ocorrerão em defesa da 

educação”.Já o deputado federal Alessandro Molon 

(PSB-RJ) informou que convocará o ministro para que 

se explique na Câmara dos Deputados sobre o que 

considera uma intimidação a alunos e professores.De 

acordo com Molon, Weintraub ameaçou o direito à livre 

manifestação e “também precisará se explicar sobre o 

deboche e o desrespeito com que trata a educação e a 

cultura”. 

Para o senador Randolfe Rodrigues (Rede-

AP), “o objetivo da nota do MEC claramente é intimidar 

a legítima participação de estudantes em mobilizações”, 

disse ao informar que o seu partido vai ingressar com 

um mandado de segurança, na próxima segunda-feira 

no STJ contra a medida publicada no site do ministério. 

Rodrigues ainda falou que, além do mandado de 

segurança, a Rede deverá utilizar todas as outras ações 

judiciais cabíveis. “Esta ação é de um autoritarismo 

atroz, um retrocesso que ofende o artigo 206 da 

Constituição que estabelece a autonomia universitária”, 

protestou. 

A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) 

informou que o partido “entrará com uma representação 

contra esse senhor que se diz ministro da educação”. A 

deputada ainda registrou em suas redes sociais: 

“Ministro da Educação que dança em vídeo 

institucional com um guarda-chuva e diz ‘HAVIAM 

emendas’, ministro das Relações Exteriores que diz que 

a culpa do aquecimento global é por causa dos 

termômetros… Parece que o Brasil foi tragado para uma 

realidade paralela bizarra”. 

Para a deputada federal Tabata Amaral (PDT-

SP) “em mais uma atuação autoritária, o MEC diz que 

professores, alunos e pais ‘não são autorizados a 

divulgar e estimular protestos durante o horário 

escolar’. Há apenas um tipo de regime onde cidadãos 

são proibidos de se manifestarem: ditaduras”. 

Cidadãos comuns e personalidades também 

recorreram as redes para protestar contra a atitude do 

MEC e de seu titular. Em seu Twitter, o internauta 

Danilo Tavares disse: “Nenhum ministro da Educação 

tem a prerrogativa legal de determinar qual protesto um 

professor considera legítimo divulgar. Que calamidade 

esse ministério”. Jackson Raymundo preferiu sintetizar: 

“O ministro da Educação achando que o Brasil já está 

numa ditadura!”. 

Também na rede social, Charles Costa 

registrou “Tente fazer outra coisa da vida Ministro! 

Porque se está difícil para você na Educação, imagina 

na comédia”, fazendo alusão ao vídeo onde o ministro 

Weintraub faz a performance com o guarda-chuvas. 

Felipe Neto, conhecido por ter um dos maiores 

canais brasileiros do Youtube, ironicamente sugeriu: 

“Alguém pede pro ministro da educação parar de querer 

tomar o meu lugar como influenciador mongoloide?”. 

Os jornalistas José Trajano e Gilberto 

Dimenstein também se manifestaram sobre o vídeo de 

Weintraub. “Ministro da Educação diz em vídeo: 

‘haviam emendas’. Onde será que ele aprendeu 

português”, perguntou Dimenstein. Trajano sintetizou 

“Como é ridículo e ignorante o Ministro da Educação”. 

Autor: Marcelo Menna Barreto (31/5/2019) 

Artigo: http://contee.org.br/desafios-sindicais-cct-

para-toda-a-categoria-ou-so-aos-filiados/ 

 

 

 
 
Autor: Charge jornal O LIBERA 

Fonte:  

https://xfeed.club/explore-article/chargedoDia 

 

 
 
Autor: #chargedodia 

Fonte:  

https://xfeed.club/explore-article/chargedoDia 

 

 
Autor: #chargedodia 

Fonte:  

https://xfeed.club/explore-article/chargedoDia 
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ARMANDINHO 

 

 
 

 
 

 
O ministro da educação mandou não divulgar as 

manifestações pela educação. 

Quem manda é o povo, senhor ministro. 

Rio de Janeiro, 30/05/2019. 

 

 
 
Autor: ARMANDINHO 

Fonte: 

https://www.facebook.com/tirasarmandinho/?__tn_

_=%2CdkCH-R-

R&eid=ARBTMFoMaUEgtqXJeunQTNbZeCzdvb

mQ-

pFQzAZwR73ES1yG1BLipuO4ZSFJNCGSaH43jt

KkfyZCM_gH&hc_ref=ARQzCQA00vs9fQJnDwU

EUnB1EYbGUhRCoFVO2BgqH8npXKWr4NVgT

ECKWWdu-xu27vs&fref=nf&hc_location=group 

O STF E O RETORNO À INQUISIÇÃO? 

 

Na sessão de julgamento do Supremo Tribunal 

Federal do dia 14 de março de 2019, sua Excelência, o 

ministro presidente da Suprema Corte do Brasil 

‘determinou’ a instauração de inquérito para 

investigar ofensas dirigidas àquela Corte. (Portaria GP 

n.º 69 de 14 de março de 2019). 

“Informações confidenciais recebidas pelo 

presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias 

Toffoli, foram a gota d’água para que ele determinasse 

a instauração de um inquérito destinado a investigar 

uma série de ofensas à Corte enviadas em correntes de 

WhatsApp, além de críticas postadas nas redes sociais 

por integrantes da Operação Lava Jato. O inquérito não 

cita nomes, mas entre os alvos estão os procuradores 

Deltan Dallagnol e Diogo Castor, além de auditores da 

Receita Federal.” (O Estado de S. Paulo, 14/3/2019). 

No despacho, o E. ministro ‘designa’, para a 

‘condução’ do Feito, o E. ministro Alexandre de Moraes 

que poderá requerer à presidência a estrutura material e 

de pessoal necessária para a respectiva condução. 

Trata-se, smj, de providência que, com todo o 

respeito, mas ao contrário de todo o espírito da 

Constituição Federal vigente, remonta à época da idade 

média, quando prevalecia o sistema inquisitivo… 

O gérmen do Sistema Inquisitivo surgiu 

durante o período do Império Romano, na cognitio extra 

ordinen, como procedimento relativo às ideias políticas 

surgidas, tendentes a contrariar os ideais do Império. 

Eram levadas ao conhecimento do Imperador, 

que centralizava o controle do poder de julgar; 

ganhando força a partir das reformas de Gregório VII 

em meados do século XI com a centralização do Papa 

em todos os assuntos da igreja. 

Disseminava-se um respeito muito grande da 

maioria das pessoas pela igreja, que pouco a pouco 

ganhou estruturas muito fortes porque o sentimento 

religioso se fortificou ao se misturar aos assuntos 

políticos, prevalecendo tanto sobre a jurisdição real 

quanto sobre a dos Senhores Feudais. 

No curso do século XIII se instituiu e se 

consolidou o “Tribunal de Inquisição” para reprimir a 

heresia, o sortilégio e a adivinhação, mas ao largo dos 

séculos XIII, XIV e XV tomou tão incrível força que se 

estendeu a outros delitos diversos. 

Assim, em nome e invocando o poder divino, 

o ‘Tribunal Inquisidor’ valia-se de regras próprias, das 

mais reprováveis até hoje conhecidas. 

Dentre outras, suas principais características, 

eram: ✓ Bastava o rumor público para se iniciar um 

processo; 2 ✓ Abolida a acusação e a publicidade do 

processo, o Juiz atuava de ofício e em secreto, 

assentando por escrito as declarações testemunhais; 
 

✓ O Juiz abandonava sua posição de árbitro e 

assumia a ativa de inquisidor, atuando desde o primeiro 

momento também como acusador, é dizer, se 

confundiam as atividades do juiz e do acusador. 

Este sistema vigorou durante séculos e foi 

substituído pelo sistema acusatório, especialmente a 

partir da Revolução Francesa, quando se instituiu um 

órgão, também pertencente ao Estado – o Ministério 

Público – para fazer a acusação, assentando o 

entendimento de que, quem investiga e/ou acusa, não 

pode julgar, para não haver comprometimento da 

imparcialidade do julgador. 

Do brocardo da secular doutrina alemã: Wo 

kein klager da kein Klage. (Onde não há acusador, não 

há acusação). 

Agora o STF instaura inquérito para 

investigar…e então, um Juiz volta a investigar? 

E quem vai acusar? E quem vai julgar? Este 

exemplo, vindo de onde vem, do Supremo Tribunal 

Federal, e smj contrariando todo o espírito da própria 

Constituição Federal de processo penal acusatório e não 

inquisitivo, nos faz lembrar de outro provérbio, também 

alemão: “Besser Unrecht leiden als Unrecht tun”: É 

melhor sofrer o mal do que fazê-lo. 

*Marcelo Batlouni Mendroni, promotor de 

Justiça do Ministério Público do Estado de São 

Paulo 
 

Autor: Marcelo Batlouni Mendroni (19/5/2019) 

Fonte: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-

macedo/o-stf-e-o-retorno-a-inquisicao/ 

 

 
Autor: #chargedodia 

Fonte:  

https://xfeed.club/explore-article/chargedoDia 
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EM VISITA A SP, OBAMA FAZ PALESTRA EM 

ENCONTRO VOLTADO A INOVAÇÃO DIGITAL 

 

Ex-presidente americano falou em encontro 

voltado a inovação digital. É a segunda vez que ele vem ao 

Brasil após deixar a Casa Branca.  

 

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack 

Obama veio a São Paulo, onde participou de um evento 

empresarial, e se encontrou com Pelé. É a segunda vez que 

Obama vem ao Brasil depois que deixou a Casa Branca. A 

última visita tinha sido em 2017.  

"Falamos sobre como trabalharmos juntos para 

fazer o mundo melhor. Feliz por estarmos no mesmo time", 

disse Pelé em sua conta no Twitter, onde publicou a foto 

com o ex-mandatário americano.  

No evento em que deu palestra, na zona sul de São 

Paulo, Obama falou que se encontrou com o ex-jogador, 

mas não deu detalhes.  

 

Educação 

 

Durante o VTex Day, um encontro de negócios 

voltado para a inovação digital, o democrata defendeu a 

importância da educação. 

"Dar boa educação e serviço social não é caridade, é 

necessidade do desenvolvimento econômico de um país. 

Quanto mais se investe em capital humano, mais as economias 

vão crescer", afirmou ele. 

Na sua avaliação, é fundamental "garantir uma 

educação que permita ao jovem analisar criticamente o 

mundo ao seu redor".  

Obama falou sobre como a sua formação 

contribuiu para que ele chegasse à presidência dos Estados 

Unidos.  

 

"Uma coisa que se diz quando você é bem-sucedido 

é que você teve sorte, mas é importante lembrar que muito 

poucas pessoas conseguem as coisas sozinhas. Eu tive a sorte de 

ter uma mãe incrível, que me dizia que eu podia ser o que eu 

quisesse. Também tive avós que cuidaram de mim", afirmou. 

 

"Eu não conheci o meu pai, eu era uma das poucas 

crianças de ascendência africana [na escola], eu sentia que 

sempre tinha que provar algo. Por isso, eu sempre digo, 

quando você enfrenta dificuldades, use isso como um motor 

para trabalhar e se lembre: 'yes, we can'", lembrando o seu 

slogan de campanha.  

Ele lembrou de duas professoras que foram 

marcantes em sua vida: uma com quem conviveu ainda 

criança no Havaí e uma da universidade.  

 

Obama lembrou que, aos 10 anos, depois de voltar 

do período em que viveu na Indonésia, enfrentou problemas 

de adaptação no Havaí. Só havia duas crianças negras na 

escola, e a professora, que passou pelo Quênia (país de 

origem de seu pai), fazia com que ele se "sentisse orgulhoso 

de ser diferente".  

 

"O grande poder de um professor é desenvolver a 

confiança de uma criança", afirma. 

 

Já na universidade, uma outra professora o 

repreendeu quando ele reclamou de não ter se saído bem em 

um discurso durante uma manifestação no campus. A 

professora disse a ele que era preciso dar mais importância 

para a causa do que para sua performance, ajudando a 

despertar sua consciência política. "Isso foi mais importante 

do que aprendi em sala de aula", lembra. 

 

Sem corrupção 

 

Obama afirmou que durante sua administração ele 

procurou trazer para sua equipe pessoas que trouxessem 

diferentes perspectivas para o jogo". 

"Trazia pessoas que discordassem, queria que 

tivessem mulheres à mesa, porque se sua organização só tem 

homens que pensam da mesma maneira vocês estão perdendo 

coisas que poderiam aprender". 

 

Ao avaliar seu governo, ele elogiou a condução da 

economia, a implantação do seu programa de saúde, 

conhecido como Obamacare, e o Acordo Climático 

Internacional, que o ex-presidente ajudou a articular.  

Quando perguntado sobre o que ele tinha mais 

orgulho, ele destacou não ter se envolvido com corrupção, 

sem citar o seu sucessor, Donald Trump – que já teve 

assessores presos após chegar ao poder  

 

"Em 8 anos, eu não tive escândalos de corrupção, 

ninguém foi preso. Cometemos erros no caminho, a 

administração não foi perfeita, mas mantivemos a 

integridade", afirmou. 

 

Obama também elogiou as filhas como já fez 

outras vezes. "Michelle e eu criamos duas filhas 

maravilhosas, inteligentes, gentis, respeitosas em um lugar 

um pouco estranho. Crianças que crescem tendo o pai 

presidente e mãe primeira-dama podem ficar um pouco 

malucas, mas são pessoas ótimas", brincou.  

 

Importância do Estado 

 

O ex-presidente afirmou que os governos, além de 

investir na educação, precisam investir em leis, em 

transparência e no combate à corrupção para incentivar o 

mercado. 

"Eu sempre digo: fiquem felizes de pagar os seus 

impostos, porque é o investimento que você faz na sociedade. 

Vá a países que tem pouca governança! Seus contratos não são 

aplicáveis. Às vezes, estamos tão obcecados com dinheiro, com 

market share, que nos esquecemos das condições que 

permitem que sejamos bem-sucedidos." 

 

Obama afirmou não defender o fim da liberdade 

que vem do mercado ou a capacidade de inovação.  

"Temos que projetar um sistema que não destrua 

os nossos valores. Queremos ter inovação, que é 

responsável pelo desenvolvimento tecnológico, mas com 

responsabilidade ambiental, porque não adianta ter 

aplicativos maravilhosos quando oceanos e florestas estão 

sendo devastados e não conseguimos respirar", declarou.  

 

Autor: G1 – Leticia Macedo (30/05/2019) 

Veja o artigo completo em: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/05/30/obama-participa-

de-evento-empresarial-em-

sp.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_con

tent=post&utm_campaign=g1&fbclid=IwAR1r-

feFr0ebbpmq6Yizkaf1_QEUeP_HdkS3J3aJrRQiSZXLwLXKyd

QTFhY 

 

 
 
Fonte: http://www.jornaldebrasilia.com.br/charges/charge-do-

dia-231/ 

 

 
Fonte: http://jboscocartuns.blogspot.com/2019/05/cortes-na-

educacao.html 
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ESCOLA É LUGAR DE GENTE 
 

Que escola desejamos? Que redes estamos 

construindo? Que vida almejamos? Pare. Pense. Se 

articule para chegar aonde realmente quer ir... Vá 

além dos prédios, dos livros, dos conteúdos... 
 

Vivemos em rede. Conectados. Plugados. 

Praticamente 24 horas por dia on-line. Pela internet, 

através de nossos computadores e celulares, vamos do 

Brasil ao Japão em segundos. Temos contatos em todos 

os cantos do mundo. A tecnologia nos permite esse 

assombro e nos abre possibilidades fantásticas. Estamos 

na “rede cercada de gente por todos os lados”. 

Mas quem realmente conhecemos? Com quem 

convivemos? Onde estão as pessoas de carne e osso? E 

quando elas estão próximas mesmo, estendemos as 

mãos para elas? Sabemos quais são seus interesses, 

ideias, princípios? De que valem as redes se elas 

conectam, criam links, mas não permitem o 

estabelecimento de laços reais, profundos e verdadeiros 

entre as pessoas? 

As escolas, como nos lembra Paulo Freire – 

com sua sabedoria própria e peculiar, simples e 

devastadora –, só se constituem de forma plena 

enquanto ambientes de aprendizagem se a percebermos 

(e a realizarmos) indo além do estudo e do trabalho, seus 

elementos basilares… 

Ir à escola para estudar é apenas pretexto e 

ainda não nos demos conta… A educação encerra 

possibilidades muito maiores e, ainda, possibilita a 

aprendizagem, literalmente como efeito colateral, a 

partir da interação, do encontro, da concretização de 

laços afetivos, da definição de objetivos comuns e da 

camaradagem… 

E qual o maior ponto de encontro senão o fato 

de sermos todos seres humanos, gente de carne e osso, 

com nossas qualidades e fraquezas, medos e 

inseguranças, vitórias e conquistas? Professores, 

diretores, alunos, pais, funcionários e todos os 

elementos que estão na escola reúnem-se a partir da 

premissa da educação, mas este nobre propósito só se 

efetiva se conseguirmos criar elos que nos aproximem e 

que nos permitam unificar ações utilizando a riqueza 

que há em nossa diversidade… 

Passar pela escola, ou ainda, em maior 

instância, pela vida, sem “criar laços de amizade”, 

“ambiente de camaradagem”, ou ainda sem “se amarrar 

nela”, como nos lembra com lirismo o mestre Paulo 

Freire, não é viver, é apenas sobreviver… 

E no mundo de hoje, paralelos entre a escola e 

a sociedade, aceleradas, mas aparentemente perdidas 

quanto ao destino, nos conclamam a refletir quanto ao 

mundo e à vida que queremos, para nós mesmos e  

nossos descendentes, amigos, parentes, vizinhos, 

conterrâneos. 

Que escola desejamos? Que redes estamos 

construindo? Que vida almejamos? Pare. Pense. Se 

articule para chegar aonde realmente quer ir… Vá além 

dos prédios, dos livros, dos conteúdos… 

Ultrapasse o computador, o celular, as redes, a 

internet… Chegue nas pessoas, abrace seu próximo, 

estimule o companheirismo, seja amigo… Afinal de 

contas, é nisso que reside o objetivo final de todos e de 

qualquer um, simplesmente, na felicidade… E não há 

maior felicidade no mundo que o encontro fraterno e 

verdadeiro entre as pessoas… 

 

Autor: Gilson de Almeida Pereira -  Doutor em 

Ciências da Educação pela Universidade de Aveiro e 

em Educação pela PUCRS. Professor adjunto da 

Faculdade Porto Alegrense de Educação Ciências e 

Letras e professor no pós-graduação em Orientação 

Educacional, Educação Infantil e Psicopedagogia – 

FAPA, professor nos cursos de pós-graduação em 

Neuropsicopedagogia e Psicopedagogia pela 

Educinter.  

Veja o artigo completo em: JORNAL EXTRA CLASSE 

(13/06/2019) ( 

https://www.extraclasse.org.br/opiniao/2019/06/escola-e-

lugar-de-gente/ ) 

 

 

OIT VOLTA A ANALISAR SE 

REFORMA TRABALHISTA TIRA 

DIREITOS DOS TRABALHADORES 

 
Comissão de Aplicação de Normas da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) volta a 

analisar, a partir desta semana, a denúncia de que a 

reforma trabalhista fere a Convenção 98 da agência 

multilateral da Organização das Nações Unidas (ONU), 

da qual o Brasil é signatário. 

Composta por representantes dos Estados-

Membros (governos, empregadores e trabalhadores), a 

comissão se reunirá durante a Conferência Internacional 

do Trabalho, que começa hoje (10), em Genebra 

(Suíça), e segue até o próximo dia 21 

Aprovada pela OIT em 1949 e ratificada pelo 

Brasil em 1952, durante o governo de Getúlio Vargas, a 

Convenção 98 estabelece regras de proteção aos direitos 

de trabalhadores brasileiros, como a filiação sindical e a 

participação em negociações coletivas. 

A denúncia de que as mudanças nas leis 

trabalhistas que entraram em vigor em novembro de 

2017 contrariam a convenção foi apresentada à OIT pela 

Central Única dos Trabalhadores (CUT), com o apoio 

de outras centrais sindicais, antes mesmo da aprovação 

da lei pelo Congresso Nacional.  

As entidades de trabalhadores sustentam que as 

mudanças trazidas pela reforma trabalhista foram 

aprovadas sem a devida consulta aos trabalhadores. 

O principal questionamento das centrais 

sindicais diz respeito ao ponto que estabelece que os 

acordos assinados após negociações coletivas entre 

patrões, empregados e seus respectivos sindicatos 

podem se sobrepor a determinados aspectos previstos na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

Ou seja, dentro de certos limites, o negociado 

prevalece sobre o legislado. 

Em nota de junho de 2018, a CUT afirma que 

a intenção da denúncia era fazer com que o Brasil fosse 

incluído na lista de casos da Comissão de Aplicação de 

Normas, fato que, segundo a entidade, acarretaria 

repercussões práticas de natureza política, econômica e 

jurídica, como eventuais entraves a negociações 

bilaterais, o que faria com que o governo recuasse na 

implementação das novas regras trabalhistas. 

Durante a última conferência, realizada há um 

ano, o governo brasileiro sustentou que o projeto de 

mudança das leis trabalhistas proposto em 2017 foi 

discutido e votado pelo Congresso Nacional seguindo 

todos os trâmites previstos na Constituição brasileira. E 

que aspectos questionados da lei estavam sob análise do 

Supremo Tribunal Federal (STF). 

 

Reforma trabalhista já esteve em lista de análise 

 

Em 2017, o Brasil chegou a figurar na chamada 

"long list" (do inglês, "lista extensa"), relação formada 

anualmente por 40 denúncias selecionadas dentre as 

centenas que a organização recebe anualmente. Os 

casos suspeitos de violar o direito internacional do 

trabalho que integram essa primeira lista são escolhidos 

por um comitê formado apenas por representantes de 

trabalhadores e empregadores de diversos países. 

Após esta primeira análise, a Comissão de 

Aplicação de Normas seleciona 24 das 40 denúncias 

consideradas mais graves. E os países citados são 

convidados a apresentar seus argumentos e 

justificativas. 

 

Autor: AGÊNCIA BRASIL (10/06/2019) 

Veja o artigo completo em:  

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/

06/10/oit-volta-a-analisar-reforma-trabalhista.htm 
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1 DE MAIO: DIA DO TRABALHADOR 
 
 

 

 

 

“Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a 

mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com 

muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá.  

De alguma maneira você chega lá”. 

 

- Ayrton Senna 
 

 
 

  

  


