
Clique e saiba mais
•	 STF	invalida	deciSão	da	câmara	Sobre	impeachmenT

•	 práTica	de	Trabalho	eScravo	pode	privar	empreSa	de	conTraTo	com	a	adminiSTração	pública
•	 marginalzinho:	a	Socialização	de	uma	eliTe	vazia	e	covarde
•	 Trocando	em	miúdo:	Saiba	como	organizar	aS	FinançaS	neSTe	Fim	de	ano
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Que diferença da manifestação de ontem, na Cinelândia, daquela de domingo em Copacabana. 
Ah, e teve muito mais gente! Não teve camiseta customizada, cada um vestiu o que tinha e foi 
como pôde. Não teve briga, ninguém tentou linchar menor de rua ou senhoras idosas; não houve 
confrontos com skatistas, ninguém foi agredido por não vestir vermelho.

Nenhum cidadão ao microfone xingou ou desejou a morte a qualquer figura da oposição. Nem a 
chamou de “lixo humano” por pensar diferente. Enfim, foi uma passeata responsável, séria, grave 
até, mas sem perder a ternura e a alegria. Em vez de mantra baixaria, sambinha gostoso, sambas 
enredos que nos falassem à alma e ao brio da memória brasileira. [...]

O brasileiro responsável foi às ruas, também para exigir um imediato “basta!” à massacrante e 
ininterrupta campanha deflagrada e mantida, meses a fio, pela mídia e grupos indiferentes aos reais 
interesses soberanos do país, sugando as energias do Brasil, exaurindo as mentes dos cidadãos, 
através de um enredo escrito com as tintas da exacerbação golpista, para levar os brasileiros ao 
paroxismo da ansiedade e do ódio. [...] Clique e leia o artigo na íntegra

Hildegard Angel 

*hildegard	angel	é	jornaliSTa,	Filha	da	eSTiliSTa	zuzu	angel	e	irmã	do	ex-miliTanTe	políTico	STuarT	angel	
joneS.	Fundou	em	1993	o	inSTiTuTo	zuzu	angel,	enTidade	Sem	FinS	lucraTivoS	dedicada	à	promoção	e	à	
capaciTação	da	moda	no	rio	de	janeiro,	Tendo	como	objeTivo	principal	lembrar	a	luTa	de	Seu	irmão	e	de	Sua	mãe.

As diferenças nas manifestações no Rio de Janeiro

Nelson Barbosa toma posse hoje 
no Ministério da Fazenda

O ex-ministro do 
Planejamento, Nelson 
Barbosa, toma posse hoje 
(21) da pasta do Ministério 
da Fazenda, após a saída 
do ex-ministro Joaquim 
Levy. Durante o fim de 
semana, Barbosa participou de diversos encontros 
em Brasília para adiantar o processo de transição. 
Em entrevista, o ministro explicou que o foco da 
sua gestão será interromper o ciclo de queda da 
atividade econômica do país, além de promover 
a estabilidade e, depois, a “recuperação” dos 
investimentos no país. leia mais

Valdir Simão é o novo 
ministro do Planejamento

Valdir Moysés 
Simão deixa a 
Controladoria-geral 
da União (CGU) para 
assumir o Ministério 
do Planejamento, 
no lugar de Nelson 
Barbosa. Simão esteve à frente da CGU 
durante todo o ano, assumindo o cargo de 
ministro-chefe em janeiro de 2015. O novo 
ministro foi secretário adjunto da Receita 
Federal em 2007 e 2008, além de ter sido 
presidente do INSS também em duas 
oportunidades. saiba mais
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