01 de julho de 2016

Golpe é feio, Dornelles!
Nomeie Santo Antônio Ministro de Estado!
A história que inspirou este texto está contada por Luiz Antonio Simas no livro Pedrinhas
Miudinhas, cuja leitura recomendamos. Mais de três séculos nos distanciam da época
em que aconteceu, mas a incompetência administrativa relatada a tornam atual.
Vamos à história!
Primeira década do século XVIII. O governador da capitania do Rio de Janeiro era Castro
Morais, o Vaca. As primeiras notícias de descoberta de ouro, no Brasil, chegavam à
Europa, atraindo piratas. O francês François Duclerc com a autorização do rei Luís XIV
chefia uma expedição que chegou ao Rio de Janeiro em 1710, desembarcou em
Guaratiba, atravessou Jacarepaguá e Tijuca. Ao chegar ao Largo da Lapa, foi recebida
por milícias populares formadas por escravos, índios, mulheres, crianças, estudantes,
padres que conseguiram evitar a invasão do palácio do governador. No seu interior,
desde que soube do ataque à cidade, Castro Morais estava trancado. Vitimado por uma
crise de covardia, o governador, antes de se esconder, em rápida cerimônia
administrativa empossara, nada mais nada menos que Santo Antônio no cargo de chefe
da segurança pública da cidade.
Moral da história: ainda hoje, como o protagonista desta história, “o poder público não
cumpre a sua parte, não faz o que deve ser feito e ainda corre o risco de se meter onde
não devia”, sentencia, com propriedade Simas e com ele concordamos com base em
fatos mais recentes.
Vejamos.
Que o governo brasileiro não podia correr o risco de se meter onde não devia sabemos
todos e todas que fomos para a rua no movimento “Não vai ter Copa”. A resposta foi a
criminalização dos movimentos sociais.
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Que o poder público não cumpre a sua parte que o digam os servidores públicos
estaduais, os que procuram as escolas, universidades, hospitais e postos de saúde deste
estado.
Que os governantes tomam as medidas equivocadas está estampado nos jornais do
mundo todo: “governador do Rio de Janeiro decreta “estado de calamidade pública” para
garantir as condições para a realização do maior evento desportivo do mundo”.
Diante disso, Senhor Governador, provavelmente, Santo Antônio, como secretário de
estado, faria melhor!

Escola Sem Partido!
Que história é essa?
Muito esclarecedor o artigo do jornalista Leonardo Sakamoto sobre o tema. Leiam! É
fundamental nos informar e debater sobre essa proposta de retrocesso!
Escola Sem Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel
Leonardo Sakamoto 24/06/2016
O bicho está pegando na educação. É tanto problema que você pode montar o seu
combo: roubo de merenda, escolas ocupadas, universidades em greve (e quebradas),
proposta de teto orçamentário ameaçando investimentos na área, Plano Nacional de
Educação completando dois anos sem NENHUMA meta cumprida e por aí vai.
Mas a julgar pelo que se passa na Congresso Nacional e na mídia, o grande mal da
educação brasileira tem outro nome: “Doutrinação Político-Partidária”.
A questão é a bandeira principal do movimento Escola Sem Partido, aquele mesmo
defendido por um dos maiores especialistas em Pedagogia (FROTA, Alexandre), em
encontro com o ministro Mendonça Filho no fim do mês passado.
O ESP não consta da pauta de reivindicações ao titular interino do MEC, como mostrou a
agência Lupa. Mesmo assim, o papo descontraído agradou o presidente do movimento,
o advogado e procurador do Estado de São Paulo Miguel Nagib. Veja o recadinho em
seu Facebook: “Quero agradecer publicamente ao Alexandre Frota por haver defendido o
Projeto Escola sem Partido em sua audiência com o Ministério da Educação. Não
exigimos atestado de bons antecedentes.”
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Fico pensando em que mundo essa turma vive para achar que as escolas brasileiras –
“em todos os níveis, do ensino básico ao superior” – sofrem de “contaminação políticoideológica” comandada por “um exército organizado de militantes travestidos de
professores”
(é
sério,
gente,
tá
tudo
no
site
do
movimento
http://www.escolasempartido.org/).
A doutrinação na educação é um bichinho pequeno, mas o Escola Sem Partido joga um
forte holofote sobre ele e pede que olhemos a sombra – monstruosa, assustadora –
projetada na parede.
Uma boa reportagem publicada, nesta sexta (24), no site da Nova Escola confirma essa
impressão. São perguntas e respostas que apontam o óbvio: não há evidência
consistente do problema.
O Escola Sem Partido afirma ter um batalhão de denúncias de doutrinação, mas publica
apenas 33 em seu site (detalhe: o Brasil tem 45 milhões de estudantes). São elas, e uma
pesquisa encomendada pela revista Veja em 2008, que sustentam as ações do
movimento.
Isso está muito longe de configurar uma tendência, que precisa de dados mais robustos
e outros estudos comprovado que confirmem a hipótese. E tem uma outra coisinha: se
existe doutrinação esquerdista, ela está dando muito, mas muito errado. E uma pesquisa
Datafolha de dois anos atrás e o próprio mapa eleitoral das últimas eleições registram um
avanço da direita e um recuo da esquerda.
A reportagem também mostra que de “Sem Partido” o ESP não tem nada. O
levantamento dos projetos de lei inspirados nas ideias do movimento mostra um claro
predomínio dos partidos de direita e de centro. O campeão é o PSC, com cinco
proponentes. Outro dado que ilustra o caráter “independente'' é a vinculação religiosa: 11
dos 19 proponentes de projetos inspirados pelo ESP são ligados a alguma igreja. [...]

Leia aqui todo o texto do jornalista Leonardo Sakamoto:
http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/06/24/escola-sem-partidodoutrinacao-comunista-coelho-da-pascoa-e-papai-noel/
Leia a reportagem da revista Nova Escola: http://novaescola.org.br/dia-a-dia-naeducacao/perguntas-respostas-escola-sem-partido-doutrinacao-educacao956440.shtmlEscola Se
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Encontro de Aposentados,
Sempre um momento de reencontro e descontração!
No N
No dia 24 de junho, ocorreu mais um
Encontro de Aposentados da ADCPII.
O encontro aconteceu no Museu do
Amanhã, na Praça Mauá – Rio de
Janeiro. Tarde agradável, ensolarada
e com direito a viajar pelo passado e
pelo futuro!

A nova obra do espanhol Santiago
Calatrava fez muitos dos presentes
relembrarem a viagem realizada no
Ano passado em Valência - Espanha,
onde tiveram a oportunidade de
conhecer a Cidade das Artes e
Ciências, projeto do mesmo arquiteto.
Após visita ao Museu do Amanhã o
grupo se confraternizou no Angu do
Gomes, na Praça da Prainha, com
muitas conversas e planos para os
próximos encontros.
Obrigada Elis Vasconcelos, pelas fotos
enviadas!

Conheça o site Alerta Social
http://alertasocial.com.br/

Veja as mais recentes perdas:
29/06 – General que apoia ditadura aceita presidência da Funai. Site:
http://alertasocial.com.br/2906-general-que-apoia-ditadura-aceita-presidencia-dafunai/
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28/06 – Temer desmonta o Conselho Nacional de Educação. Site:
http://alertasocial.com.br/2806-temer-desmonta-o-conselho-nacional-de-educacao/
27/06 – Governo interino interrompe bolsas do Ciência sem Fronteiras no exterior.
Site: http://alertasocial.com.br/governo-interino-interrompe-bolsas-do-ciencia-semfronteiras-no-exterior/

Plantões Jurídicos de Julho
DIAS
05/07 (terça-feira)
15/07 (sexta-feira)
20/07 (quarta-feira)
Sempre das 11h30 às 13h30

INFORMES
 Visita a Ilha de Boa Viagem
Visita guiada à Ilha de Boa Viagem, almoço e passeio pelos
museus (Solar do Jambeiro e Museu do Ingá).
Domingo dia 17 de julho de 2016, encontro no Campus
São Cristóvão às 9h30min. Haverá disponibilidade de
transporte (ônibus ou van). O valor do transporte será
dividido entre os interessados. Para tanto, confirme na ADCPII seu interesse no
transporte alugado pela associação até o dia 11 de julho.
Para os que vão com transporte próprio, o horário de encontro é às 10h30min,
na Ilha de Boa Viagem, Niterói.

Atenciosamente,
Diretoria da ADCPII
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