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Quarta-feira  

 

Entidades cobram que Maia retire pedidos de im-
peachment de Bolsonaro da gaveta 

 
Chegou ao Congresso Na-

cional nessa terça-feira, 14, mais 
um pedido de impeachment de 
Jair Bolsonaro, assinado pela 
Condsef/Fenadsef com mais de 
mil entidades da sociedade civil 
organizada, centrais sindicais, 
entre elas a CUT, Movimento 
dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras sem Terra (MST) e União 
Nacional dos Estudantes (UNE). 
O secretário-geral da Confedera-
ção, Sérgio Ronaldo da Silva, 
participou do ato que aconteceu 
em frente ao Congresso e que faz 
parte das ações de um movimen-
to nacional que cobra o fim do 
governo Bolsonaro. Bolsonaro 
coleciona crimes de responsabili-
dade que têm sido sistematica-
mente questionados. 

Servidores públicos estão 
engajados no movimento. A ca-
tegoria tem sido um dos alvos 
centrais de ataques desse gover-

no. "É um dia histórico e impor-
tante onde estamos entregando 
mais um pedido de impeachment 
desse governo. Vai colocar em 
evidência nossa trincheira pelo 
fim desse governo genocida", 
destacou Sérgio. 

O presidente da CUT, Sér-
gio Nobre, explicou que o pedido 
é apenas o primeiro passo da 
campanha "Fora, Bolsonaro". 
"Maia já havia anunciado publi-
camente que “impeachment se dá 
por clamor popular”, lembrou. 
“Não temos ilusão de que eles 
vão aprovar o pedido se não tiver 
pressão popular.  

"O passo mais importante 
vem agora e é mobilização com o 
povo brasileiro pedindo nas ruas 
para que o Brasil volte a ter espe-
rança e volte a crescer”, disse 
Nobre. O presidente da CUT 
lembrou que os crimes de respon-
sabilidade cometidos por Bolso-

naro são inúmeros e o maior de-
les é não tomar medidas de pro-
teção a vida que contenham o 
crescimento da doença e o au-
mento no número de vítimas que 
está se confirmando hoje.  

 

Mobilização virtual 
 

Para Nobre, se Bolsonaro 
não for impedido, vai haver uma 
crise social sem precedentes no 
Brasil. "É condição para a classe 
trabalhadora o „fora Bolsonaro‟”, 
disse Sérgio, se referindo não só 
à crise sanitária, mas também à 
crise econômica que o Brasil en-
frenta. Enquanto as medidas im-
postas pela pandemia nos impe-
dem de tomar as ruas, marque o 
deputado @Rodrigomaia e cobre 
a análise de um dos mais de qua-
renta pedidos de impeachment 
protocolados no Congresso. 

Fonte: Condsef 

Congresso e sociedade 
reagem ao aumento da 

violência contra mulher  

 

Aumentam Projetos de Leis e ações 
públicas de luta pela vida das mu-

lheres em todo país. Confira as pro-
postas aprovadas e ações realizadas. 

 

Matéria completa em cut.org.br 

https://www.cut.org.br/noticias/congresso-e-sociedade-reagem-ao-aumento-do-feminicidio-e-violencia-contra-mulher-ce72
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49% dos brasileiros reprovam gestão de Bolsonaro 
O desempenho do presi-

dente Jair Bolsonaro (ex-PSL) 
na gestão da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) é repro-
vado, avaliado como negativo, 
por 49% dos brasileiros. 

Outros 24% consideram 
regular a atuação do capitão no 
enfrentamento à doença que ma-
tou 72.833 mil brasileiros e in-
fectou mais de 1 milhão e 800 
mil pessoas em todo o país. Tam-
bém é de 24% o percentual dos 
que consideram positiva a atua-
ção de Bolsonaro; 2% não soube-
ram ou não quiseram responder. 

Para 63% dos brasileiros, 
se Bolsonaro tivesse apoiado o 
isolamento social o país estaria 
em situação melhor. Outros 12% 
concordam em parte com esta 
afirmação. Os que discordam 
somam 21%; 12% discordam 
totalmente e, 9%, parcialmente. 

Os dados são da pesquisa 
Vox Populi, encomendada pelo 
PT e divulgada na manhã desta 
terça-feira (14). Foram entrevis-
tadas por telefone 1.500 pessoas, 
entre os dias 25 de junho e 3 de 
julho. A margem de erro é de 
2,5%, com intervalo de confiança 
estimada de 95%. 

 
Rejeição a militar no Ministé-
rio da Saúde é de 82% 

A pesquisa revela ainda 
que 82% dos brasileiros rejei-
tam a permanência do general 
Eduardo Pazuello à frente do 
Ministério da Saúde porque 
consideram a presença do mili-
tar que não é médico uma solu-
ção ruim enquanto o país en-
frenta a pandemia do Covid-19. 
Só 15% consideram Pazuello à 
altura da tarefa de lidar com a 
crise sanitária. 

Bolsonaro é culpado pelas crises 
A maioria da população 

atribui a Bolsonaro a responsa-
bilidade pelo agravamento tanto 
da crise sanitária quanto da cri-
se econômica. Para 69% dos 
entrevistados a atual crise eco-
nômica é a pior da história. 

 
Desempenho de Bolsonaro no 
governo também é reprovado 

O desempenho de Bolso-
naro no governo é considerado 
negativo por 44%, positivo 
por 31% e regular por 23%. 
Na pesquisa anterior, em abril, 
38% consideravam o desem-
penho negativo. Enquanto 
35% dos homens consideram 
o desempenho de Bolsonaro 
negativo, é maioria absoluta 
entre as mulheres a rejeição: 
51%. 

Fonte: CUT 

IFMA apresenta diretrizes para planejamento 
do retorno às atividades acadêmicas presenciais 

 
O Instituto Federal do Ma-

ranhão (IFMA) tornou pública as 
diretrizes do Planejamento Institu-
cional para o momento do retorno 
das Atividades Presenciais.  O do-
cumento foi construído pelo Gru-
po de Trabalho para Elaboração de 
Diretrizes para o momento do re-
torno às Atividades Acadêmicas, 
apresentado no Colégio de Diri-
gentes do IFMA e encaminhado 
ao Comitê Central de Crise para 
Enfrentamento do Novo Corona-
vírus. Nenhuma data de retorno 
está estabelecida e as atividades 
acadêmicas presenciais continuam 
suspensas até que se tenha condi-
ção favorável, do ponto de vista 

sanitário, e a reorganização dos ca-
lendários das unidades. As diretri-
zes devem ser executadas pelos 
campi, Polos de EaD e a Reitoria. 

A Portaria IFMA nº 2.934, de 
10 de julho de 2020, determina a 
execução de medidas institucionais 
e comportamentais visando à pre-
venção, controle e mitigação dos 
riscos de transmissão da COVID-19 
nos ambientes de trabalho, ensino, 
pesquisa e extensão no IFMA. O 
documento considera atos normati-
vos dos Ministérios da Educação, 
Saúde, Economia, do Governo do 
Estado do Maranhão e contempla as 
medidas que devem ser adotadas 
para garantir a segurança sanitária 

para estudantes, servidores efeti-
vos e terceirizados, atendimento 
ao público e relacionamento com 
fornecedores. 

Campanha 
Os campi, Polos de EAD e 

a Reitoria devem promover cam-
panhas de orientação à comunida-
de sobre as recomendações de uso 
dos espaços, medidas sanitárias e 
preventivas para prevenção da Co-
vid. O material informativo está 
em produção pela Assessoria de 
Comunicação e será disponibiliza-
da às unidades nos próximos dias. 

Acesse o documento com as  
Diretrizes em portal.ifma.edu.br.  

Fonte: IFMA 

 


