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Quarta-feira  

Câmara fica mais conservadora, apesar da maior 
renovação dos últimos 24 anos 

A onda fascista liderada por 
Jair Bolsonaro (PSL), que defen-
de a Ditadura Militar (1964-
1985), a pena de morte e o porte 
de armas para a população, ele-
geu o Congresso mais conserva-
dor das últimas três décadas. A 
Câmara dos Deputados, embora 
tenha 53,4% de sua composição 
composta por novos parlamenta-
res, conviverá com pautas mais 
conservadoras, sobretudo devido 
a grande votação recebida por 
candidatos do PSL, que esperava 
eleger no máximo 30 deputados e 
acabou elegendo 52. 

Essa é a maior renovação 
dos últimos 24 anos, segundo o 
Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap). 
Uma alteração expressiva como 
essa só foi observada anterior-
mente nas eleições de 1990 e 
1994. 

Para o diretor do Diap, o 
cientista político Antonio Augus-

to de Queiroz, o Toninho, a mu-
dança foi maior do que a espera-
da. "Foi um resultado que supe-
rou nossas expectativas, pois em 
todos os outros anos, depois de 
1994, a mudança dos quadros 
ficou abaixo dos 50%", afirmou 
em entrevista à jornalista Hylda 
Cavalcanti, da Rede Brasil Atual. 

Do total de parlamentares 
eleitos nesse domingo (7), 274 
são novos nomes, que serão em-
possados na Câmara pela primei-
ra vez em janeiro de 2019, e 239 
foram reeleitos. Em 2014, o per-
centual de renovação foi de 
46,7% e, em 2010, de 44,25%. 

De acordo com a avaliação 
do Diap, a tendência é de predo-
mínio das chamadas "bancadas 
BBB": a da bala (dos parlamenta-
res que representam forças poli-
ciais e militares), do boi (os que 
integram o setor ruralista) e da 
bíblia (evangélicos). 

Por outro lado, Toninho 

ressalta que a boa votação de de-
putados do PT ajudará a fazer o 
contraponto com essas forças. 
Ele alerta, porém, para a tendên-
cia de as bancadas conservadoras 
virem a atuar para negociar a 
aprovação e discussão de maté-
rias de acordo com seus interes-
ses de momento. 

 
Renovação no Senado também 

Já no Senado, a renovação 
foi ainda mais intensa. Dos 32 
parlamentares que já exerciam 
mandatos e se candidataram, ape-
nas oito conseguiram se reeleger. 
Ficaram de fora "caciques" como 
o próprio presidente da Casa, Eu-
nício Oliveira (MDB-CE), o líder 
do governo no Congresso, Rome-
ro Jucá (MDB-RR), além de no-
mes "tradicionais", como Cristó-
vam Buarque (PPS-DF), Roberto 
Requião (MDB-PR) e Magno 
Malta (PR-ES). 

Fonte: CUT 
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O vinho de todos 
 

Conto popular 
 

Numa região vinícola, um 
pequeno vilarejo se destacava 
dos outros pelas suas videiras 
bem cuidadas, que produziam 
um dos melhores vinhos das 
redondezas. 

Uma vez por ano, o povo 
celebrava uma grande festa pa-
ra comemorar a colheita das 
uvas e o primeiro vinho novo. 

A tradição exigia que nes-
sa festa cada morador do vilare-
jo trouxesse uma garrafa de seu 
melhor vinho para colocar den-

tro de um grande barril, que fica-
va na praça central. 

Mas, um dos moradores se 
perguntou: 

– Por que deverei eu levar 
uma garrafa do meu melhor vi-
nho? Levarei uma garrafa de 
água e a esvaziarei no barril. No 
meio de tanto vinho não se notará 
a falta do meu. 

Assim pensou e assim o 
fez. 

No auge das comemora-
ções, como era de costume, todos 

se reuniram na praça, cada um 
com sua caneca para beber da-
quele vinho cuja fama se esten-
dia por toda a região. Contudo, 
ao abrir a torneira do barril, um 
silêncio tomou conta da multi-
dão. Daquele barril saiu apenas 
água. 

Como isso aconteceu? Foi 
porque todos pensaram como 
aquele morador: “A falta do 
meu vinho não se notará no 
meio de tanto vinho!” 

Fonte: motivacaoefoco.com.br 

 ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 
EMPRESA PÚBLICA CONAB – MA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 022/2018 

REPUBLICAÇÃO 01 
 

 A Presidenta em Exercício do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no 
Estado do Maranhão - SINDSEP/MA, em consonância com o Estatuto, convoca todos 
os associados em gozo dos seus direitos estatutários e convidam os demais funcioná-
rios  lotados(as) na Empresa Pública CONAB-MA, para participarem da Assembleia 

Extraordinária no dia 11 de outubro de 2018, às 14:00 h, na Superintendência da Companhia Nacional 
Abastecimento no Estado do Maranhão, sito à Rua dos Sabiás, s/nº - Renascença, São Luís-MA, nesta, pa-
ra discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 - Informes; 2 - Discutir e aprovar ou rejeitar a 
proposta do ACTs 2017/2018 e 2018/2019, formuladas pelo TST, conforme  Ofício Circular FE-
NADSEF  nº 51/2018 do dia 04/10/2018 e, 3 - Outros. 
 

São Luís - MA, em 09 de outubro de 2018. 
 

Cleonice Rocha 
Presidenta em Exercício 


