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Sexta-feira  

PT e PSOL pedem à PGR que investigue governo 
por suspender água no Nordeste 

As bancadas do PT e do 
PSOL na Câmara dos Deputados e 
no Senado entraram com represen-
tação junto à Procuradoria-Geral 
da República (PGR) pedindo que o 
governo de Jair Bolosnaro (PL), 
derrotado nas eleições deste ano, 
seja investigado por suspender os 
repasses para a Operação Carro-
Pipa, que há mais de 20 anos leva 
água para 1,6 milhão de nordesti-
nos e exigem que o abastecimento 
seja retomado imediatamente. O 
governo federal alega falta de re-
cursos. O PSOL vê a medida como 
retaliação aos eleitores nordestinos, 
que votaram majoritariamente no 
presidente eleito Lula. 

A suspensão do abasteci-
mento foi revelada pelo colunista 
Carlos Madeiro, do UOL. De acor-
do com o colunista, a suspensão 
pegou as Defesas Civis, pipeiros e 
moradores de surpresa. Pela regra, 
cada família tem direito a 20 litros 
de água por dia a cada integrante 
assistido. Ou seja, se a casa tem 
cinco moradores, são 100 litros 

diários. Eles já relatam prejuízos. 
O PSOL pede à PGR a ins-

tauração de procedimento admi-
nistrativo de acompanhamento de 
política pública, com participação 
de setores da sociedade civil. A 
Operação Carro-Pipa é financiada 
com recursos do Exército em par-
ceria com o Ministério do Desen-
volvimento Regional. 

“O corte no programa Opera-
ção-Pipa é mais uma clara ação do 
governo Bolsonaro, em seus mo-
mentos agonizantes, para confirmar 
seu desprezo pela dignidade huma-
na do povo brasileiro e exercitar sua 
retaliação antidemocrática contra os 
nordestinos e nordestinas, por sua 
participação fundamental na derrota 
da extrema direita nas eleições”, 

afirma a líder do partido na Câma-
ra, Sâmia Bomfim (SP). 

O PT pede que abasteci-
mento seja retomado imediata-
mente, sob pena de causar mortes. 
“Os fatos apontados na matéria 
compõem uma situação que de-
manda a mais pronta intervenção 
dos órgãos de controle sobre a 
Administração Pública, porque se 
afigura iminência de morte se essa 
população seguir desassistida da 
entrega de água potável, cabendo 
ponderar que nesse contexto as 
vulnerabilidades se somam: além 
do não acesso a bem imprescindí-
vel ao viver, há, nesse contingen-
te, crianças, idosos, gestantes, pes-
soas com doenças graves. 

Fonte: CUT 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas 
abre seleção para vagas de mestrado e doutorado 

A Agência de Inovação, 
Empreendedorismo, Pesquisa, 
Pós-Graduação e Internacionali-
zação da Universidade Federal 
do Maranhão (Ageufma) abriu, 
por meio do Edital Ageufma Nº 
69/2022, disponível em https://
portalpadrao.ufma.br/, as inscri-
ções para seleção aos cursos de 
Mestrado e Doutorado do Progra-
ma de Pós-Graduação em Políti-
cas Públicas (PPGPP), no perío-
do que se estende até o dia 27 de 
janeiro, pelo Sigaa. 

O PPGPP tem o objetivo de 
formar recursos humanos, em 

nível de pós-graduação, para re-
fletir e intervir criticamente na 
realidade social, no campo das 
políticas públicas, seja na vida 
acadêmica, seja em órgãos go-
vernamentais ou da sociedade 
civil, tendo duas linhas de pes-
quisa, em “Políticas Públicas e 
Movimentos Sociais” e 
“Políticas Sociais e Programas 
Sociais”. 

Para a inscrição é necessá-
ria uma cópia digital da carteira 
de identidade, cópia digital do 
comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição no valor de R$ 

200, salvo nos casos de isenção 
previstos legalmente; cópia ele-
trônica do diploma de graduação 
ou declaração de conclusão de 
curso ou declaração de concluin-
te; documento de reconhecimen-
to ou equivalência no país em 
caso de diplomas obtidos em ins-
tituições estrangeiras; cópia ele-
trônica legível do histórico esco-
lar; uma foto 3x4 recente; memo-
rial descritivo datado e assinado; 
anteprojeto de pesquisa; e decla-
ração das condições e disponibi-
lidade. 

Fonte: UFMA 
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