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Ana Lúcia: uma mulher
política diferenciada
Ana Lúcia é uma política brasileira filiada ao Partido dos
Trabalhadores (PT), que recentemente se retirou da política.
Uma mulher de ação - eis o que ela é, fortalecida nas lutas
pelo poder nas diversas arenas políticas em que tem atuado.
Pessoas próximas dela dizem que suas convicções políticas
podem ser buscadas no marxismo, no socialismo, em leituras feministas e - quem sabe? - no próprio catolicismo de sua
infância e adolescência, pois afinal ela estudou um tempo
em escola católica. Foi professora, técnica em educação, liderança sindical e mulher política com dedicação exclusiva.
É uma boa oradora, mas seu estilo é um tanto pesado,
didático e contundente. Salvo engano meu, deixou poucos
trabalhos escritos (https://jlpolitica.com.br/coluna-aparte/
ana-lucia-menezes-em-2018-uma-nova-etapa-da-mesma-luta e três brochuras -"Leis e outras proposituras", "Nas
Ruas" e "Parlamento e Sociedade" - com textos sobre o seu
desempenho político dentro e fora da Assembleia Legislativa, com fotos do seu trabalho. Os seus discursos na Assembleia Legislativa não foram publicados). Considero que o
carisma dela consiste na confiança nela depositada por seus
seguidores por suas repetidas ações em defesa das categorias e dos grupos que ela diz representar.
São desconhecidos registros históricos de alguma participação de Ana Lúcia contra a regime militar. Ela não recebeu
qualquer influência de ideias de esquerda de seus pais. O seu
pai pertencia à pequena burguesia sergipana e sua mãe, cujas
origens estão na tradicional família Sobral de Itaporanga, era
dona de casa e muito envolvida em trabalhos voluntários na
Igreja Católica. Do seu pai não biológico, mas afetivo, também não recebeu influência ideológica. Osman Hora Fontes
foi durante anos o procurador-geral da República em Sergipe,
que tinha simpatia muito discreta pela luta da juventude universitária contra o regime político autoritário que mandava
no Brasil. Ela me disse que foi ele quem lhe deu um exemplar
do livro "Pedagogia do Oprimido", de Paulo Freire. Ela pode
ter tido alguma influência de seus professores da UFS e de
seus professores de pós-graduação em São Paulo, mas isso é
trabalho para seus futuros biógrafos.
Ana Lúcia estudou no Colégio São José e no Colégio
Brasília, duas escolas de elite onde ela diz ter tido militância
secundarista. No período em que foi estudante universitária
de Pedagogia da UFS, nenhuma evidência foi encontrada de
qualquer participação política sua. Em contrapartida, sobre
o seu irmão Mário Jorge, documentos oficiais afirmam que
foi membro do Partido Comunista (PCB), tendo sido preso e
respondido a processo na Justiça Militar em Salvador. A militância de esquerda contra a ditadura militar de seu irmão
levou Ana Lúcia a ter contato com comunistas sergipanos e
de fora de Sergipe, mas isso nunca fez dela uma militante
comunista. Fazendo buscas em arquivos do SNI disponíveis
ao público, só encontrei referência a seu nome em um evento sobre educação ocorrido em Aracaju, numa lista com outros participantes do encontro de especialistas em educação.
(A deputada Ana Lúcia foi ao encontro da Comissão da
Anistia quando esteve em Aracaju em 2009. Ela fez saber
que renunciava a qualquer indenização relativa a seu irmão
Mário Jorge, perseguido pelo regime militar. Queria apenas
o reconhecimento estatal de que seu irmão foi perseguido,
foi preso, respondeu a processo militar por fazer resistência
ao regime dos militares.)
Ela escreveu que se aposentou com mais de trinta e cinco
anos pela rede estadual de ensino. Parece haver um erro
na sua narrativa aqui. Ana Lúcia sempre foi uma servidora
pública, antes e depois de fazer concurso público para o
magistério público estadual. Juridicamente, ela permaneceu
todo esse tempo como funcionária pública, mas, concreta
e factualmente, ela passou dezesseis anos como deputada
estadual (sendo, portanto, funcionária pública duas vezes!)
e cerca dez anos como liderança do sindicato dos professores estaduais (também funcionária cedida ao sindicato).
É o período anterior à sua militância sindical que deve ser
reconhecido como trabalho na área do magistério e não
por pouquíssimo tempo, como escrevi antes. Ana Lúcia
acha que teve uma carreira meritocrática no tempo antes
de ingressar na luta sindical. Pode até ter sido assim, mas
a força de relações pessoais certamente pesou nos diversos
espaços que ocupou antes e depois do ingresso através de
concurso na rede estadual de ensino. Se ela foi "dondoca"
ou "patricinha", isso parece um preconceito de classe social
e não é nenhum defeito.
A sua vida política, enquanto liderança sindical e deputada estadual, está povoada de muitas greves dos professores
por melhores salários e pelo progresso nas condições de
trabalho desses funcionários públicos. De quantas greves
Ana Lúcia participou, enquanto representante do magistério
estadual, em mais de trinta anos de vida pública? É possível
dizer que participou de todas as greves como sindicalista
e como política de 1992 a 2918. Imagine todas as greves
em cerca de trinta anos, precisando ser uma greve por ano,
claro. Posso dizer que, acertando ou errando, ela contribuiu
para conquistar melhores salários e condições de trabalho e
para elevar a auto-estima de uma categoria profissional que
não gozava do respeito e do reconhecimento social merecido. Com Ana Lúcia e o seu grupo à frente do sindicato, direta ou indiretamente, o Sintese passou a ser uma constante
dor de cabeça para qualquer secretário de Educação.
A deputada estadual Ana Lúcia também se envolveu em
greves de outros sindicatos estaduais, mostrando solidariedade de muitos modos (discursando, participando de atos
públicos, etc.). Também tem estado próxima das lutas da
Central Única dos Trabalhadores (CUT).
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JORNAL DA CIDADE

Boris Johnson se desculpa
por descumprir lockdown
Primeiro-ministro britânico participou de festa na residência oficial

O

primeiro-ministro do
Reino Unido, Boris Johnson, pediu "sinceras
desculpas" nessa quarta-feira
(12), por participar de festa
na residência oficial durante
o primeiro lockdown no país
para combater o coronavírus. A oposição pede a sua
renúncia.
Pela primeira vez, Johnson
admitiu que participou da festa
em Downing Street em 20 de
maio de 2020, quando as reuniões sociais estavam limitadas, e disse que entende a raiva
que as revelações causaram.

"Sei a raiva que eles sentem
de mim em relação ao governo
que lidero, quando pensam que
em Downing Street as regras
não estão sendo seguidas adequadamente pelas pessoas que
as fazem", disse Johnson ao
Parlamento.
O premiê, que obteve vitória esmagadora nas eleições
de 2019 com a promessa de
garantir a saída do Reino Unido
da União Europeia, afirmou que
se arrependeu da ação e pensou
que a reunião era evento de
trabalho - provocando vaias de
parlamentares da oposição.

"Entrei naquele jardim logo
depois das 18h do dia 20 de
maio de 2020 para agradecer
a grupos de funcionários antes
de voltar ao meu escritório, 25
minutos depois, para continuar
trabalhando. Pensando bem,
eu deveria ter mandado todos
de volta para dentro."
O líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, disse que Johnson agora deve renunciar e que
o público o considera mentiroso.
"A festa acabou, primeiro-ministro", disse Starmer ao premiê.
A indignação com a festa
cresceu desde a notícia, dada

pela ITV News, de que Johnson
e sua esposa Carrie se reuniram
com cerca de 40 membros da
equipe no jardim de Downing
Street, após o secretário particular Martin Reynolds enviar
convite por e-mail pedindo aos
participantes que trouxessem
"sua própria bebida" para a
festa.
Diversas pessoas, incluindo
alguns parlamentares, lembraram o fato de não poder estar
ao lado de familiares e amigos
antes de suas mortes em maio
de 2020, em contraste com os
eventos em Downing Street.

COREIA DO NORTE

EUA aplicam sanções a 7 pessoas
Os Estados Unidos (EUA)
aplicaram, nessa quarta-feira
(12), sanções a seis norte-coreanos, um russo e uma empresa
russa que seriam responsáveis
pela aquisição de mercadorias
da Rússia e China para programas de armas da Coreia do
Norte. A medida foi adotada
após uma série de lançamentos
de mísseis norte-coreanos, dois
nas duas últimas semanas.
O Tesouro dos EUA disse
que as medidas têm como ob-

jetivo evitar o avanço dos programas de armas da Coreia do
Norte e impedir tentativas de
proliferação dessa tecnologia.
As sanções foram as primeiras impostas pelo governo
norte-americano que visam
especificamente a programas
de armas norte-coreanos. O
presidente Joe Biden tentou,
sem sucesso, dialogar com
Pyongyang para convencê-la a
desistir de bombas nucleares e
mísseis.

O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, afirmou que
os EUA continuam comprometidos em buscar a diplomacia
com a Coreia do Norte.
"O que vimos nos últimos
dias apenas reforça nossa crença de que, se quisermos progredir, precisaremos nos engajar
nesse diálogo", observou Price
em entrevista.
O Departamento do Tesouro disse ainda que as sanções

ocorreram após seis lançamentos de mísseis balísticos norte-coreanos desde setembro,
violando as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.
Segundo o subsecretário do
Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson,
as medidas visam a conter o "uso
contínuo de representantes no
exterior pela Coreia do Norte,
para adquirir ilegalmente mercadorias para armas".

TENSÃO NA UCRÂNIA

Otan abre diálogo com a Rússia
A Otan disse nesta quarta-feira (12) que está disposta a
conversar com a Rússia sobre
controle de armas e implantação de mísseis, mas não permitirá que Moscou vete a ambição da Ucrânia de se juntar
à aliança, alertando para um
risco real de uma nova guerra
na Europa.
A oferta do secretário-geral
da Otan, Jens Stoltenberg, atendeu apenas a uma fração das
amplas demandas apresentadas
pela Rússia, que levou o Ocidente
à mesa de negociações ao reunir
cerca de 100 mil soldados perto
da fronteira com a Ucrânia.
Stoltenberg disse após quatro horas de conversas entre

embaixadores da aliança e
uma delegação russa em Bruxelas que a Otan não deixaria Moscou ditar arranjos de
segurança para outros países
e criar perigosas esferas de
influência.
"Existe um risco real de
novos conflitos armados na
Europa", disse Stoltenberg em
entrevista coletiva.
"Existem diferenças significativas entre os aliados da Otan
e a Rússia", disse ele. "Nossas
diferenças não serão fáceis de
superar, mas é um sinal positivo que todos os aliados da Otan
e a Rússia se sentaram em torno da mesma mesa e se engajaram em tópicos substantivos."

INDICADORES
DÓLAR
Comercial
Compra
Venda
R$ 5,5290.......................R$ 5,5300
Paralelo
Compra
Ve n d a
R$ 5,500...........................R $ 5,677
Turismo
Compra
Ve n d a
R$ 5,5630........................R$ 5,6870
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Fonte
Alíquota
Dedução
Até R$1.903,98........................isento...........0....... D e R $ 1.903,99 a R$
2.826,65...7,5%.....R$ 142,80. De R$ 2.826,66
a R$ 3.751,05...15% ......R$ 354,80. De R$
3.751,06 a R$ 4.664,68..22,5%...R$ 636,13.
A partir de R$ 4.664,68 ...........27,5%...R$ 869,36.

TBF
JANEIRO 2022
Dia04................................0,1434%
Dia05................................0,1432%
Dia06................................0,1507%
Dia07................................0,1583%
Dia08................................0,1582%
Dia09................................0,1582%
Dia10................................0,1508%
Dia11................................0,1432%
Dia12................................0,1424%
Dia13................................0,1499%
Dia14................................0,1574%
Dia15................................0,1573%
Dia16................................0,1572%
Dia17................................0,1490%
Dia18................................0,1404%
Dia19................................0,1402%
Dia20................................0,1476%
Dia21................................0,1550%
Dia22................................0,1553%
Dia23................................0,1549%
Dia24................................0,1531%
Dia25................................0,1412%
Dia26................................0,1486%
Dia27................................0,1561%
Dia28................................0,1636%
Dia29................................0,1640%
Dia30................................0,1637%
Dia31................................0,1563%

INSS - ASSALARIADOS,
DOMÉSTICOS E
TRABALHADORES AVULSOS
Contribuição - Aliquota
Até 1.100,00............................................7.50%
De R$ 1.100,01 a R$ 2.203,48.........................9,00%
De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22......................12,00%
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57......................14,00%
Teto máximo de desconto = R$ 751,97

SALÁRIO FAMÍLIA
Até R$ 907,77........................R$ 46,54.....1-Filho
De R$ 907,78 até R$ 1.364,43......R$ 32,80..... 2-Filhos

POUPANÇA
NOVEMBRO 2021
Dia16.......0,1159%
Dia17.......0,1733%
Dia18.......0,1159%
Dia19.......0,1159%
Dia20.......0,1159%
Dia21.......0,1159%
Dia22.......0,1159%
Dia23.......0,1159%
Dia24.......0,1159%
Dia25.......0,1159%
Dia26.......0,1159%
Dia27.......0,1159%
Dia28.......0,1159%
Dia29.......0,1159%
Dia30.......0,1159%
DEZEMBRO 2021
Dia01.......0,1159%
Dia02.......0,1159%
Dia03.......0,1159%
Dia04.......0,1159%
Dia05.......0,1159%
Dia06.......0,1159%
Dia07.......0,1159%
Dia08.......0,1159%
Dia09.......0,1159%
Dia10.......0,1159%
Dia11.......0,1159%
Dia12.......0,1159%
Dia13.......0,1159%
Dia14.......0,1159%

SALÁRIO MÍNIMO
R$ 1.100,00
Fontes: FGV/IBGE/BANCO CENTRAL/FIPE/SEFAZ/SE

Dia15.......0,1159%
Dia16.......0,1159%
Dia17.......0,1159%
Dia18.......0,1733%
Dia19.......0,1159%
Dia20.......0,1159%
Dia21.......0,1159%
Dia22.......0,1159%
Dia23.......0,1159%
Dia24.......0,1159%
Dia25.......0,1159%
Dia26.......0,1159%
Dia27.......0,1159%
Dia28.......0,1159%
Dia29.......0,1159%
Dia30.......0,1159%
Dia31.......0,1159%
JANEIRO 2022
Dia01.......0,1159%
Dia02.......0,1159%
Dia03.......0,1159%
Dia04.......0,1159%
Dia05.......0,1159%
Dia06.......0,1159%
Dia07.......0,1159%
Dia08.......0,1159%
Dia09.......0,1159%
Dia10.......0,1159%
Dia11.......0,1159%
Dia12.......0,1159%
Dia13.......0,1159%

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia,
Alexander Grushko, disse que
Moscou está pronta para falar

sobre armas e medidas de verificação, mas não permitirá que
suas propostas sejam escolhidas a dedo.

