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"Direto de Brasília": Manifestantes vencem os
espelhos d´água
O ato foi organizado para protestar contra os gastos com a Copa das Confederações e em solidariedade
às manifestações em São Paulo...
Tweet
Manifestantes vencem os espelhos d´água
Os organizadores da “Marcha do Vinagre” em
Brasília divulgaram uma nota no início da noite de
ontem, informando que não se responsabilizam
pelos manifestantes que entraram no espelho d’água
e invadiram as cúpulas do Congresso Nacional. O
ato foi organizado para protestar contra os gastos
com a Copa das Confederações e em solidariedade
às manifestações em São Paulo contra o reajuste das
tarifas do transporte público.

Especial da semana

.A coordenação do movimento perdeu controle da
manifestação. Informou amentar o ocorrido e
solicita que as pessoas entendam que eles não são
responsáveis pelas pessoas que decidiram invadir o
Congresso Nacional.
De acordo com o movimento, a imagem que vai marcar a noite desta segunda poderia ter sido bem
melhor. A nota informa que eles esperam que no próximo evento prevaleça a civilidade e a educação,
marcado para a próxima quinta-feira.
Líder tucano cobra explicações de ministro da Justiça
Para o Líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio, o ministro José Eduardo Cardozo (Justiça) precisa
esclarecer à sociedade quais são as ações que serão adotadas pela Polícia Federal para combater a onda
de protesto que toma conta de Brasília. "A segurança pública na capital é custeada pela União, o que
torna obrigatória uma resposta do governo federal. Esperamos que o ministro analise o ocorrido e, se
necessário, acione a Polícia Federal para ajudar Brasília", avaliou.
Neste sábado, centenas de manifestantes protestaram em frente ao estádio Mané Garrincha, em
Brasília, palco da abertura da Copa das Confederações. Eles criticavam os gastos excessivos para
realização do evento – a obra custou R$ 1,2 bilhão aos cofres públicos. Os policiais chegaram a disparar
bomba de gás lacrimogênio contra a multidão e spray de pimenta. Ontem, em outro protesto, a avenida
Eixo Monumental foi interditada após manifestantes queimarem pneus.
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O líder do PT, José Guimarães, considerou natural as vaias em um ambiente de estádio de futebol. “Os
protestos são contra a política em geral”, lamentou.
‘Trem da alegria’ para os cartórios
Está nos trilhos do plenário da Câmara dos Deputados mais um ‘trem da alegria’. É a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) 471/05, do deputado João Campos (PSDB-GO), que torna titulares, sem
concurso público, os substitutos ou responsáveis por cartórios de notas ou de registro admitidos entre
1988 e 1994.
Há um ano, o Plenário rejeitou o substitutivo da Comissão Especial de Serviços Notariais e pode votar
agora o texto original. O substitutivo previa que essa titularidade seria concedida àqueles que
assumiram os cartórios até 20 de novembro de 1994 e que estivessem à frente do serviço há pelo menos
cinco anos ininterruptos anteriores à promulgação da futura emenda. O texto da PEC não faz essa
restrição.
Pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça junto a 6.869 cartórios brasileiros mostrou que 11%
desses estabelecimentos em que ocorreu concurso público, antes de 1995, têm renda superior a R$ 100
mil por mês. Os que têm renda inferior a R$ 2 mil mensais são 15,3% dos estabelecimentos.
É instalado comitê contra a corrupção
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional promove audiência pública nesta terça-feira
(18), às 14h30, para instalação do Capítulo Brasileiro da The Global Organization of Parliamentarians
Against Corruption (Gopac – Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção). Além disso,
será realizado workshop do Grupo Mundial de Trabalho Sobre a Convenção das Nações Unidas Contra
a Corrupção (GMT/CNUCC).
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