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A INDÚSTRIA DE  

F K N WA E E S 

FAKE NEWS



EDITORIAL

EXPEDIENTE

O Sindical, imbuído da missão de promover o acesso a 

informação e contribuir com a formação do servidor,  

vem apresentar uma edição especial da sua revista com 

o tema “Fake News”.

 O assunto das fake news vem ganhando visibilidade após 

a eleição do Presidente americano Donald Trump nos EUA; no 

entanto, os textos redigidos por Paulo Parucker, Bruno Sodré e 

Theofilo Silva  demonstram que tal prá�ca existe há algum tempo.

Na atualidade, as fake news contam com os recursos da mídias 

sociais e com tá�cas de tragicomédia e sensacionalismo para 

atrair mais e mais leitores.  

 Em síntese, vamos perceber que a prá�ca de fake news 

está atrelada às estratégias de conquista de poder por meio da 

manipulação de informações e do cul�vo do medo entre as 

pessoas. Por isso, os textos desta revista analisam o fenômeno 

da fake news e suas consequências para a vida social. 

 Não paramos por ai: neste número vamos resgatar a 

história do presidente fundador do Sindical, Gui Gerson do Canto 

Brum, que vem mostrar os desafios de construir e manter a 

organização sindical. Aproveitamos para rechear a galeria de 

fotos com alguns registros da história do Sindical.

E que a próxima edição seja ainda melhor!
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NOSSA HISTÓRIA
1993 - NASCE O SINDICAL

Graças à honrosa condição de presidente-
fundador, fui solicitado a contar aqui um 
pouco da história do Sindical.

É bem provável que a minha memória, passados já 
25 anos da fundação do sindicato, prive os companheiros de 
alguns feitos relevantes. Na mesma linha, a subordinação aos 
limites editoriais dessa revista -  por certo correspondentes à 
paciência dos colegas leitores  - põem um providencial freio 
aos rasgos de entusiasmo que me envolvem quando trato 
desse tema.

A história do Sindical poderia ser escrita por qualquer 
um e mais fácil e completamente recons�tuída com seus 
próprios arquivos, não �vessem eles sido predados, sem 
piedade ou escrúpulos, por uma das diretorias que manchou 
nosso passado. 

Foi nos primórdios, quando a categoria, dividida, 
falhou, como falham os divididos. Foi uma época em que o 
Sindical �nha até jagunços nas assembleias, pagos com nossos 
recursos para in�midar e reprimir os in�midáveis e reprimíveis.

O jogo duplo, a traição e as pretensões eleitoreiras 
campeavam soltos. 

Mas os pusemos a correr do sindicato, democra-
�camente. Não sem perder muitos dos nossos arquivos, que 
foram levados junto com os documentos que incriminariam os 
depostos. Mas, para evitar náuseas, vamos ao que é limpo.

Em 18 de janeiro de 1993 assumiram os primeiros 
concursados, não sem antes lutar, por meses, para validar o 
concurso que os requisitados, então servindo à CLDF e seus 
patrões, insis�am em melar.

Chegaram ao cúmulo de produzir um monstro, o 
"Documento número 4", que zombeteiramente chamávamos 
de "Doc. four". Essa preciosidade, um primor de cara-de-pau, 
foi elaborado por alguns ungidos servidores de livre 
provimento. Teratologicamente, previa a manutenção na Casa, 
por 16 anos, de 4 requisitados para cada concursado 
"...considerando a inexperiência e potencial reivindicatório 
desestabilizante dos servidores efe�vos". 

Uma pérola! Eles iriam ficar para ensinar-nos a 
trabalhar, doutrinar-nos sobre a cultura da Casa e assim 
neutralizar o espírito contestatório e reivindicatório com que 
chegaríamos à Câmara! Éramos uns 20 servidores concursados 
em março de 1993. 

Vimos reajustes serem dados aos de livre provimento 
sem serem estendidos a nós. Não nos permi�am trabalhar.  

Nossas propostas de trabalho eram ignoradas. Éramos ETs!
O encaminhamento das reivindicações dos servidores 

da CLDF era feito por uma certa ASCAL, secundada por uma 
associação, naquele tempo muito mal ajambrada, de 
servidores do TCDF.  Havia também um sindicato, que não 
"sindicava" coisa nenhuma.  Tudo chapa branca, com 
resultados à base de bajulação, sem luta, de pires na mão.

Foram as gotas que faltavam para o surgimento do 
Sindical: contra tudo, contra todos...esquerda, direita, centro, 
unidos na preservação de seus cabos eleitorais. Levávamos pau 
de todos os lados.  Queríamos virar a cultura. Avançar pelas 
nossas próprias forças. Almejávamos conquistas em vez de 
concessões, sem conivência. Impusemo-nos o mês de março 

Gui assina a ata de criação do Sindical, em 30 de março de 1993.

Gui Gerson do Canto Brum
Servidor aposentado da CLDF
Fundador do Sindical   

Arquivo/Sindical
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 março como limite para a criação do sindicato. 
Burocracia para lá e para cá, ficamos com um prazo 

cur�ssimo. Sobrou-nos 31 de março e primeiro de abril para a 
data de fundação. Uma, data do golpe militar, outra, dia dos 
bobos! Com muito esforço, fabricamos uns atalhos e 
publicamos o edital de fundação convocando assembleia para 
o dia 30 de março de 1993.

Na assembleia de fundação, realizada numa saleta da 
CLDF, estávamos todos os 20 servidores concursados 
existentes. Todos seriam diretores...e ainda havia vagas! 
Iniciada a reunião, a saleta foi tomada de assalto pelo pessoal 
de livre provimento, os "docfour�stas", que queriam assinar 
presença, candidatar-se, enfim, u�lizar nosso edital e nossa 
convocação para criar um sindicato em que teriam maioria 
esmagadora, jogando-nos para escanteio.

Mas não nos pegaram de surpresa! Tínhamos previsto 
essa jogada! Juntamos nossos trapinhos e nos deslocamos 
para as dependências da coopera�va de crédito que eu 
presidia à época. E lá -  e assim -  foi criado o Sindical.

Evidentemente, o sindicato iniciou-se só com os 
concursados. Senão inexis�ria. Mas previmos nas disposições 
transitórias dos estatutos, já para dezembro do ano da 
Fundação, eleição de nova diretoria, com incorporação dos não 
concursados e dos colegas do TCDF. 

Seria um golpe baixo dos 20 fundadores permanecer à 
frente da diretoria por mais tempo, sabendo que logo 
assumiriam centenas de novos concursados, por certo 
sequiosos por par�cipar dos rumos do sindicato. Parale-
lamente, asseguraríamos número para o embate democrá�co 
com os não concursados. E assim foi feito! Nós, que já 
incomodávamos muito com reivindicações sem um sindicato, 
passamos a tontear os "patrões" com o Sindical.

Intensificamos as reinvindicações. E não eram por 
remuneração, mas por trabalho. Queríamos ocupar os espaços 
de forma profissional. Tínhamos, como temos, técnicos 
altamente gabaritados jogados no ostracismo, subapro-
veitados, envergonhados de perceber remuneração por quase 
nada. 

Mais pau! Mas con�nuamos os protestos, fizemos 
arrastões, denunciamos privilégios, servidores fantasmas, 
ob�vemos repercussão na imprensa. E o pau comendo! Só 
para ilustrar, a obscura deputada Rose Mary Miranda (PP), 
então presidente da CLDF, resolveu, sem oposição parla-
mentar, passar às ameaças.

«   - Rose Mary garan�u que os deputados não se in�midarão com os atos e Distrital acusa PT por rebeldia de concursados
ações u�lizados pelos par�dos nazifascistas. Ela acrescenta que ninguém irá macular a autoridade conquistada nas urnas e, se 
for preciso, a Lei 8112/90 será usada para punir e coibir a insurreição na Câmara Legisla�va».

JORNAL DE BRASÍLIA" de 29/08/1993

JORNAL DE BRASÍLIA" de 02/09/1993
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JORNAL DE BRASÍLIA" de 02/09/1993
«I  - A deputada Rose Mary Miranda (PP) garante que não está movendo qualquer ação, coação ou fazendo NDISCIPLINA
ameaças aos servidores efe�vos da Câmara...apenas lembrou que tais indisciplinas poderiam acarretar prejuízos aos 
servidores efe�vos, todos eles ainda em estágio probatório, isto é, sem estabilidade no emprego».

Fotos da assembleia de fundação do Sindical, com a presença dos 
primeiros 20 servidores concursados da Câmara Legisla�va
que batalharam para dar início à história da nossa en�dade.

Fotos: Arquivo/Sindical
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 A essas alturas, as retaliações começaram. Cortaram o 
ponto do presidente do Sindical porque deu entrevista à Rádio 
CBN durante o expediente. Denunciava eu na emissora a 
intensa u�lização de funcionários fantasmas na CLDF e a criação 
de um "disque fantasma" pelo Sindical (alugamos um telefone 
celular para isso. Eram outros tempos. Fizemos uma "vaquinha" 
para pagar o dispendioso aluguel!). Criamos muitos fatos 
polí�cos na imprensa. Tínhamos um bole�m semanal - 
perdoem a falta de modés�a - tão inteligente como corajoso e 
corrosivo. Como �nha que ser! Era distribuído de mão em mão 
nos locais de trabalho, o que permi�a o debate estreito e 
frequente da diretoria com a categoria e uma posi�va 
retroalimentação. 

Quanto conseguimos com tudo isso? Acho que nada! 
Mas preservamos um nicho de al�vez que, imagino, de uma 
forma ou outra está ainda vivo aí na categoria. 

Haverá de perdurar um núcleo duro, resistente a 
chuvas e trovoadas, que nos orgulha e acabará prevalecendo 
num país cujo povo se aperfeiçoa, cada vez mais consciente e 
informado. 

Um país em que os servidores públicos perderão o 
temor reverencial e uma certa mentalidade de cele�sta e 
reconhecerão como patrão o povo e só o povo. E usarão sua 
estabilidade não como um bene�cio, mas como um encargo 
dado pelo povo para dele ser um encrave de cidadania, uma 
pedra no sapato de quem se traveste em amo e senhor 
ina�ngível.

Bem, no dia 23/11/93, tudo conforme previsto, por 
155 votos a 8 foi aprovada a extensão do Sindical aos demais 
servidores da CLDF e aos do TCDF, cumprindo-se o mandato da 
primeira diretoria no fim do ano. Curtos e pro�cuos 9 meses.

No dia 16/12/93, ato final de mandato, deu-se posse à 
nova diretoria e inaugurou-se, orgulhosamente, a primeira 
sede do Sindical, às 18:45 horas, uma sala alugada na CLN 316, 

bloco F, loja 75.
Esta, em poucas palavras, foi a história dos primeiros 

passos do Sindical. Outros passos vêm sendo dados, novas 
diretorias, alternância. 

Espero que os princípios que nortearam os pioneiros 
estejam preservados e sustentem os meios de lutas que 
venham a ser u�lizados. Não pelo simples pioneirismo, mas 
pela pureza, desprendimento e al�vez com que foram 
concebidos, bases para se chegar a conquistas sem curvaturas 
vertebrais e sem abuso da proximidade que, diferente da 
população, temos com o poder.

5



Pliiim, mensagem nova no zap-zap: uma no�cia 

in�tulada "Peixe panga, perigo para a saúde" 

informa que o peixe-gato,  ou panga, 

importado da China (ou, em outras versões da mensagem, do 

Vietnã) e de consumo corriqueiro no Brasil, é extremamente 

contaminado por produtos químicos tóxicos — "... metais 

pesados, bifenilos policlorados (PCB), o DDT ..., clorato, 

compostos relacionados (CHLs), hexaclorocicloexano isómeros 

(HCHs), e hexaclorobenzeno (HCB) ..." — e desenvolve vermes 

que chegam a dois cen�metros etc. Em tom bastante 

alarmista, a mensagem pede que o leitor a repasse para todos 

os seus contatos, com urgência. A transmissão dessa 

mensagem (e algumas de suas variações) ganhou dimensões 

gigantescas, sendo replicada nas redes sociais e nos 

numerosos grupos de amizades, de familiares ou de colegas de 

trabalho do Whatsapp e outros aplica�vos de comunicação 

por mensagem via telefone celular. Diante disso, alguns 

serviços de checagem de informação (fact checking), depois de 

analisar a referida mensagem, esclarecem, mediante 

contraposição de argumentos concretos, confiáveis, 

comprováveis, que se trata de boato eletrônico, e-farsa, ou, 

simplesmente, fake news.

O que são, afinal, as chamadas fake news? O que há 

por trás dessa novidade? Ou não se trata propriamente de 

uma novidade? Vejamos alguns aspectos do problema para, 

em seguida, arriscar breves considerações crí�cas que nos 

ajudem a não embarcar ingenuamente em certas canoas 

furadas.

A  ex p re s s ã o  fa ke  n e w s 

(pronuncia-se “fêiqui níus” 

e sua tradução literal é no�cia falsa) refere-se à no�cia que 

não corresponderia integralmente às circunstâncias que 

relata, ou seja, é um boato, uma no�cia men�rosa ou não-

imparcial (seja na sua totalidade ou apenas em parte), ainda 

que tenha aparência de no�cia verdadeira. 

Desde 2016, com o referendo realizado no Reino 

Unido sobre sua permanência no âmbito da União Europeia 

(UE), o qual decidiu pela saída dos britânicos (Brexit), e com as 

eleições presidenciais nos Estados Unidos, que levaram o 

bilionário Donald Trump à Casa Branca, as fake news tornaram-

se mundialmente conhecidas em seu sen�do atual. Foram 

empregadas à exaustão nesses pleitos e podem ter 

influenciado importantes decisões. Assim, por exemplo, houve 

intensa divulgação de 'no�cias' como a de que 5 milhões de 

imigrantes iriam se estabelecer na Grã-Bretanha nos próximos 

anos em razão das normas de imigração da UE, o que reforçou 

opiniões ultranacionalistas e comportamentos hos�s a 

imigrantes. Também a �tulo meramente exemplifica�vo, entre 

tantos outros casos, foi divulgado que um policial federal norte-

americano que inves�gava vazamentos de e-mails privados da 

candidata democrata Hilary Clinton teria aparecido morto, 

lançando sobre a candidatura dela grave suspeita de 

envolvimento com crimes de sangue, numa conjuntura de 

forte equilíbrio nas preferências do eleitorado. Como se vê, os 

tempos atuais são indelevelmente marcados pelas fake news.

Essa expressão ganhou, inclusive, o status de Palavra 

do Ano de 2017 conforme escolha do pres�gioso Dicionário 

Collins. Em 2016, o não menos pres�gioso Dicionário Oxford já 

havia eleito a expressão "pós-verdade" como Palavra do Ano, 

esclarecendo que o sufixo 'pós', nesse caso, remete não a um 

período de tempo posterior a algum evento (como em 'pós-

guerra', por exemplo), mas ao período que sucedeu 

àquele onde o conceito em questão, 'verdade', ainda 

�nha alguma relevância, o que já não ocorreria 

presentemente, quando basta acreditar ou ter fé.

NOVOS USOS PARA UM VELHO PROBLEMA,
NOVOS PROBLEMAS PARA UM VELHO USO

1 h�p://www.e-farsas.com/peixe-panga-perigo-para-saude-verdadeiro-ou-
falso.html; e h�p://www.boatos.org/saude/alerta-falso-diz-que-peixe-panga-tem-

vermes-e-faz-mal-saude.html; acesso em 22/julho/2018.
 2 Cf. "No�cias falsas e pós-verdade: o mundo das fake news e da (des)informação", 
website poli�ze!, disponível em , h�p://www.poli�ze.com.br/no�cias-falsas-pos-verdade/
acesso em 20/julho/2018.
3 Cf. "No�cias falsas e pós-verdade: o mundo das fake news e da (des)informação", website 
poli�ze!, disponível em h�p://www.poli�ze.com.br/no�cias-falsas-pos-verdade/, acesso 
em 20/julho/2018. 
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No entanto, a falsificação de no�cias e de informações 
em geral não é, nem de longe, algo restrito aos dias de hoje. O 
reconhecido historiador cultural estadunidense Robert 
Darnton, discorrendo sobre as fake news em entrevista ao 
jornal Folha de São Paulo (19/2/2017), dá a entender que não 
se trata de algo exclusivo de tuítes e zaps deste nosso século 
XXI.  Ele menciona a ocorrência de falsificações e 
"pasquinadas" ao longo da História, seja no distante século VI, 
com Procópio, biógrafo do imperador Jus�niano, seja em 
épocas mais próximas, com o jornalista Pietro Are�no na Roma 
nos anos iniciais do século XVI, ou com as pequenas historietas 
caluniosas, vendidas nas ruas pelos ditos 'homens-parágrafo' 
de Londres e Paris no século XVIII.

Portanto, a primeira ideia-força a reter sobre as fake 
news é de que não se trata de uma nova moda, nem de 
maluquice ou de mera bobagem sem importância. O uso desse 
�po de informação, manipulada ou mesmo fabricada conforme 
interesses não facilmente iden�ficáveis, tem consequências 
graves, e não apenas no que tange à grande Polí�ca — o que, 
por si só, já seria relevante (pois envolve os rumos de nações 
inteiras, talvez mesmo do planeta). 

Há impactos fortes em outros campos. Por exemplo, 
na Saúde Pública, deu-se o caso de fake news que, falseando 
dados e informações cien�ficas, acabam por colocar vacinas 
sob suspeita, causando redução da cobertura vacinal para 
imunização da população como um todo. Em outro exemplo, 
de alçada da in�midade, da vida pessoal e da honra do cidadão, 
mencione-se a recente fake news que buscou simular suposta 
parcialidade do desembargador Rogério Favreto — aquele que, 
julgando um habeas corpus, expediu ordem de soltura para o 
ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, no início de julho de 
2018 (ordem, de resto, não cumprida por mo�vos alheios ao 
processo). A tal publicação apontava-o como sendo a pessoa 
que aparecia dando um afetuoso beijo em Lula em cerimônia 
ocorrida em 2009 no Supremo Tribunal Federal, quando da 
posse do Ministro José Antônio Dias Toffoli; quem beijou Lula 
foi um dos irmãos de Toffoli, José Eduardo, que tem Síndrome 
de Down, como esclareceu José Luís, outro dos irmãos.

A questão ganha enorme importância em situações 
onde grandes decisões polí�cas estão em vias de ser tomadas. 
No Brasil deste segundo semestre de 2018 não será diferente, 
com as eleições presidenciais já se delineando no horizonte 
imediato, numa conjuntura adversa, atravessada por sérias 
crises de ordem econômica, polí�ca, social, moral. 

Outra ideia-força a reter é o impacto vigoroso das fake 
news no aprofundamento das divisões no ambiente social e 
polí�co já bastante tenso e polarizado, mobilizando emoções 
desconectadas da realidade factual e, não raro, promovendo 

4 Cf. h�ps://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/02/1859726-no�cias-falsas-existem-

desde-o-seculo-6-afirma-historiador-robert-darnton.shtml; acesso em 21/julho/2018. 
5 Cf. h�ps://www.terra.com.br/no�cias/dino/indice-de-vacinacao-e-impactado-por-fake-

news,7b3a446371e87530a05df1032ebc6f1flow3tvaj.html; acesso em 22/julho/2018. 
6 Cf. , acesso em h�p://www.boatos.org/poli�ca/rogerio-favreto-beijando-lula-foto.html

11/julho/2018; e h�ps://www.diariodocentrodomundo.com.br/difamar-o-irmao-com-

sindrome-de-down-foi-so-o-comeco-a-campanha-suja-da-direita-contra-toffoli-esta-

apenas-comecando/; acesso em 11/julho/2018.
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7 No Brasil, ver, por exemplo, os casos ocorridos no Guarujá-SP, em 2014 (h�ps://g1.globo.com/e-ou-nao-e/no�cia/tres-anos-depois-linchamento-de-fabiane-apos-boato-na-web-pode-ajudar-
a-endurecer-lei.ghtml h�p://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/no�cia/2017/04/policia-revela-audio-que-deu-inicio-boato-e-tenta�va-de-linchamento.html) e em Araruama-RJ, em 2017 ( ). 
Recentemente, tem ocorrido onda de linchamentos na Índia, relacionados a fake news sobre supostos sequestradores de crianças (h�p://g1.globo.com/globo-news/globo-news-em-
pauta/videos/v/boato-provoca-linchamento-de-dezenas-de-inocentes-na-india/6881491/ h�ps://g1.globo.com/mundo/no�cia/whatsapp-vai-testar-ferramenta-contra-boatos-apos-onda-;  e 
de-linchamentos-na-india.ghtml ). Os links citados foram acessados em 22/julho/2018.
8 Cf. ; acesso em 22/julho/2018,h�ps://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/fux-assume-tse-e-promete-lutar-contra-fake-news.shtml
 A condenação (a 1 mês de prisão) deu-se após o acusado ter postado vídeo no Youtube reclamando da demora de 50 minutos para a chegada do atendimento policial de emergência após 
atentado a �ros ao palestrante pales�no Fadi al-Batsh, ocorrido em Kuala Lumpur, dia 21 de abril passado, o que foi negado pelo chefe da polícia, que alegou não terem se passado mais que 
oito minutos até a chegada das forças de segurança. Ver, a respeito, ; acesso em 20/junho/2018; e h�ps://www.ar�cle19.org/resources/malaysia-an�-fake-news-act/
h�ps://www.theverge.com/2018/4/30/17302954/malaysia-an�-fake-news-act-youtube; acesso em 21/julho/2018.
9 A condenação (a 1 mês de prisão) deu-se após o acusado ter postado vídeo no Youtube reclamando da demora de 50 minutos para a chegada do atendimento policial de emergência após 
atentado a �ros ao palestrante pales�no Fadi al-Batsh, ocorrido em Kuala Lumpur, dia 21 de abril passado, o que foi negado pelo chefe da polícia, que alegou não terem se passado mais que 
oito minutos até a chegada das forças de segurança. Ver, a respeito, ; acesso em 20/junho/2018; e h�ps://www.ar�cle19.org/resources/malaysia-an�-fake-news-act/
h�ps://www.theverge.com/2018/4/30/17302954/malaysia-an�-fake-news-act-youtube; acesso em 21/julho/2018.
10 Ver, a respeito, ; e h�ps://poli�ca.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/projetos-de-lei-contra-no�cias-falsas-atropelam-liberdade-de-expressao/ h�ps://apublica.org/2018/05/20-projetos-
de-lei-no-congresso-pretendem-criminalizar-fake-news/.

comportamentos irrefle�dos e violentos. Os numerosos casos 
de linchamento que se originam de ondas de fake news, tanto 
aqui como mundo afora, estão aí para comprovar, de forma 
trágica e dramá�ca, o cabimento dessa especulação. 
 Importa assinalar, ainda, duas ou três considerações 
com vistas a um posicionamento crí�co frente ao complexo 
fenômeno das fake news.

Uma delas, que nos parece óbvia mas nem sempre é 
levada a sério, refere-se ao mito da verdade, da imparcialidade e 
da obje�vidade da imprensa. Os grandes jornais e revistas, as 
grandes redes de televisão, as grandes agências de no�cia, em 
suma, os grandes órgãos da mídia, ainda que se digam voltados 
para a função de informar os cidadãos, são, antes de mais nada, 
empresas capitalistas que funcionam com o obje�vo de aferir 
lucro ao desenvolver sua a�vidade. Verdade, obje�vidade e 
imparcialidade são, não raro, meros elementos da ficção que 
busca dar aparência de neutralidade à imprensa. 

Ademais, tais empresas são atores cada vez mais 
relevantes no processo de formação da chamada "opinião 
pública" (isto é, a compreensão "média" das pessoas a respeito 
de determinados assuntos, moldada pelos ditames da 
comunicação social). É fato que não poucos crí�cos desse 
conceito chamam a dita opinião pública de "opinião publicada" 
(referindo-se apenas à versão que interessa aos donos dos 
órgãos de informação e a seus pares, no opaco entrelaçamento 
de interesses econômicos e polí�cos). Assim, falar em fake news 
não deve nos fazer supor que, por contraste, o que não for fake 
news é a pura verdade. Sabemos que, no processo da 
comunicação social, há uma seleção dos assuntos aptos a se 
tornarem 'no�cia' (e, portanto, há assuntos que não ganharão as 
manchetes jornalís�cas). Há uma seleção das "fontes", ou seja, 
das pessoas que fornecerão  os detalhes do que será publicado 
(e, portanto, há "fontes" que não serão consultadas). Há, 
inclusive, uma escolha deliberada sobre a forma a ser dada à 
no�cia, podendo assumir desde um aspecto popularesco, 
sensacionalista e de abordagem rasa e sem nuances, até seu 
contrário, ganhando tonalidades dis�ntas conforme o assunto 
vai sendo aprofundado, sem fugir das incontornáveis 
complexidades e contradições inerentes aos assuntos que 

envolvem nossa rica humanidade.
 Importa, por fim, adver�r para duas armadilhas em 
torno da possibilidade de que as fake news venham a macular as 
eleições de outubro de 2018. Entendo que a prisão de Lula, há 
meses o pré-candidato a presidente com as maiores sinalizações 
de preferência do eleitorado, é uma construção casuís�ca e 
carece de base jurídica. A prisão — prisão polí�ca, frise-se — foi 
feita ao arrepio da presunção de inocência e, designadamente, 
do art. 283 do Código de Processo Penal e do art. 5º, LVII, da 
Cons�tuição Federal, forjando pretexto para afastá-lo do pleito 
via Lei da Ficha Limpa. A se manter tal aberração, essas eleições 
já estarão maculadas desde a origem, serão fakes elas próprias. 

Além disso, em face do ambiente poli�camente 
polarizado e instável, inflamado pelo fenômeno das fake news, 
há grande risco de se gestar medidas fatais ao Estado 
Democrá�co de Direito, já combalido pelo golpe parlamentar-
judicial-midiá�co-empresarial do impeachment  sem 
fundamento jurídico da Presidenta Dilma Rousseff. Na esteira 
do golpe, vale lembrar, veio toda uma mudança de rumos do 
governo (redução dos direitos trabalhistas, entrega do pré-sal 
etc.). A esse respeito, observo que, no mês de abril de 2018, em 
circunstâncias polí�co-ins�tucionais de instabilidade e de 
repressão a movimentos oposicionistas, a Malásia adotou uma 
"Lei An�-Fake News", prontamente considerada pela 
organização não-governamental internacional de direitos 
humanos 'Ar�cle 19' uma severa ameaça à liberdade de 
expressão. Apenas 3 meses depois, Salah Sulaiman é o primeiro 
condenado a prisão por infringir essa nova lei.
 No Brasil, pelo menos 20 projetos de lei que 
criminalizam as fake news estão em apreciação no Congresso. 
Enfrentar o problema com saídas autoritárias pode criar outro, 
de dimensões ainda maiores, como a volta da censura e da 
prisão por delito de opinião. Para situações assim, cabe o 
alerta: é preciso cuidado para não jogar fora a criança junto 
com a água do banho.

 7 No Brasil, ver, por exemplo, os casos ocorridos no Guarujá-SP, em 2014 (h�ps://g1.globo.com/e-ou-nao-e/no�cia/tres-anos-depois-linchamento-de-fabiane-apos-boato-na-web-pode-ajudar-a-endurecer-lei.ghtml) e em 
Araruama-RJ, em 2017 (h�p://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/no�cia/2017/04/policia-revela-audio-que-deu-inicio-boato-e-tenta�va-de-linchamento.html). Recentemente, tem ocorrido onda de linchamentos na Índia, 
relacionados a fake news sobre supostos sequestradores de crianças (h�p://g1.globo.com/globo-news/globo-news-em-pauta/videos/v/boato-provoca-linchamento-de-dezenas-de-inocentes-na-india/6881491/;  e 
h�ps://g1.globo.com/mundo/no�cia/whatsapp-vai-testar-ferramenta-contra-boatos-apos-onda-de-linchamentos-na-india.ghtml ). Os links citados foram acessados em 22/julho/2018.
 8 Cf. h�ps://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/fux-assume-tse-e-promete-lutar-contra-fake-news.shtml; acesso em 22/julho/2018,
 9 A condenação (a 1 mês de prisão) deu-se após o acusado ter postado vídeo no Youtube reclamando da demora de 50 minutos para a chegada do atendimento policial de emergência após atentado a �ros ao palestrante 
pales�no Fadi al-Batsh, ocorrido em Kuala Lumpur, dia 21 de abril passado, o que foi negado pelo chefe da polícia, que alegou não terem se passado mais que oito minutos até a chegada das forças de segurança. Ver, a 
respeito, h�ps://www.ar�cle19.org/resources/malaysia-an�-fake-news-act/; acesso em 20/junho/2018; e h�ps://www.theverge.com/2018/4/30/17302954/malaysia-an�-fake-news-act-youtube; acesso em 21/julho/2018.
 10  Ver, a respeito, h�ps://poli�ca.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/projetos-de-lei-contra-no�cias-falsas-atropelam-liberdade-de-expressao/; e h�ps://apublica.org/2018/05/20-projetos-de-lei-no-congresso-
pretendem-criminalizar-fake-news/.
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A fé no 

Guerra de informação e propaganda são 
estratégias an�gas para desestabilização e 
engajamento. Boatos e falsas jus�fica�vas 

desencadearam conflitos militares, dominação e controle 
social ao longo da história. Di�cil esquecer a úl�ma Guerra do 
Iraque, em que se temia um suposto arsenal químico de 
Saddam Hussein, e a Coreia do Norte onde a população 
acredita no discurso governamental de que os demais países 
estão a seu lado na luta contra o imperialismo dos EUA.

Com as redes sociais, ampliou-se a arena pública para 
troca de informações, antes restrita aos veículos tradicionais, 
e os novos produtores de conteúdos miraram públicos cada 
vez mais específicos — municiados por informações que nós 
mesmos revelamos ao concordarmos com polí�cas de 
privacidade de sites e aplica�vos. Com esse compar-
�lhamento mul�direcional, tem início um fenômeno que 
fragiliza o debate público e influencia, cada vez mais, 
processos democrá�cos mundo afora: as fake news. Mas, com 
tanta facilidade para se checar informações, por que ainda 
acreditamos nelas? E o que há de novo nesse �po de ofensiva 
de desinformação?

Em tradução livre, fake news seriam no�cias falsas, 
mas a u�lização do termo extrapola tal significado. Escolhido 
pelo dicionário Oxford como expressão do ano em 2016, o 
verbete “pós-verdade” foi definido como “referente a 
circunstâncias nas quais os fatos obje�vos têm menos 
influência em moldar a opinião pública do que apelos à 
emoção e a crenças pessoais”. Mais do que uma ação pontual, 
o obje�vo a longo prazo dos produtores de fake news é 
sustentar opiniões e ideologias, solidificar crenças, causar 
dano ou, apenas, obter lucro.

No momento em que todos podem ter sua opinião 
viralizada, a demanda por opiniões pré-fabricadas está em 
alta. Publicações em formato de no�cia, elaboradas com fatos 
falsos e �tulos sensacionalistas — e em CAIXA ALTA — são 
feitos sob demanda, pegando carona nos grandes temas em 
discussão no país e no mundo. Em meio ao intenso fluxo diário 
de no�cias, memes e vídeos, as fake news são aquele galho 
colocado, propositalmente, para �rar as pessoas da 
correnteza de interpretações. Mas aquela evidência de que 
você estava certo o tempo todo era boa demais para ser 
verdade... 

Durante o primeiro debate presidencial na TV Band, o 
candidato Cabo Daciolo (Patriota) citou no�cia falsa sobre uma 
conspiração de governos de esquerda para formação da União 
das Repúblicas Socialistas da América La�na (URSAL). O 
candidato destacou que “poucos ouviram isso e vai ser pouco 
divulgado”, insinuando que a mídia tradicional estaria 
escondendo o assunto. Além de 
exemplificar como temas 
fic�cios estão pautando o 
debate polí�co nacional, a 
fala de Daciolo, que vi-
ralizou ao ser alvo de 
deboche nas redes sociais, 
revela como as fake news 
se fortalecem com o 
descrédito da grande 
imprensa.

Nos úl�mos três 
meses da campanha à 
presidência dos EUA 
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em 2016, por exemplo, no�cias falsas a respeito da eleição 
geraram 8,7 milhões de compar�lhamentos no Facebook – 
quase 1,5 milhão a mais do que as verdadeiras. Ainda segundo 
o Buzzfeed News, o fenômeno é semelhante no Brasil. No 
mesmo ano, as dez no�cias falsas mais populares sobre a 
Operação Lava Jato �veram maior engajamento do que as dez 
verdadeiras mais populares. Metade das fakes news vinham 
das mesmas páginas. 

O então candidato à presidência dos EUA Donald 
Trump faturou ao taxar a “corporate media” norte-americana 
de criadora de fake news. Ao desqualificar dessa forma 
no�cias e posicionamentos editoriais desfavoráveis, Trump 
municiou seus eleitores com uma saída fácil para encarar 
ques�onamentos e sustentar suas propostas poli�camente 
incorretas. A eleição de Trump é um marco também por ter 
contado com o inimaginável auxílio de hackers russos, que 
atuaram nas redes sociais,  enviando informações 
cirurgicamente selecionadas a eleitores norte-americanos. 
Elevaram assim as fake news ao âmbito geopolí�co.

Descrédito - Assim como as tá�cas de guerra de 
informação, as fake news se fortalecem ao atuarem no 
psicológico dos leitores, inseridos em processos de 
descrédito das ins�tuições formadores de opinião (imprensa, 
par�dos, empresas, universidade) e de valorização do 
indivíduo, que ganhou poder de voz pela internet e se cacifou 
como fonte. O texto apócrifo que sua �a encaminha via 
WhatsApp, e que vem ao encontro das suas concepções, hoje 
pode ter mais credibilidade que a no�cia de um jornalão para 
muitas pessoas. Fatos parecem cada vez mais insuficientes 
para mudar uma opinião, haja vista os terraplanistas e os 
an�vacinas.

É notório que o ser humano é adepto de grandes 
narra�vas para explicar o mundo, sejam elas religiosas ou 
polí�cas. Somos treinados desde pequenos a acreditar nas 
coisas. Quando se fala o que as pessoas querem ouvir, elas 

tendem a concordar de maneira acrí�ca. E quando se está 
amedrontado ou raivoso, o mais provável é que se aja sem 
pensar, quase por ins�nto. O veiculador de fake fews manipula 
sensações de ódio, surpresa e felicidade na busca de um clique 
ou compar�lhamento. Família, violência, comunismo, 
intervenção militar são temas que levam a reações 
apaixonadas e à rela�vização de caracterís�cas esperadas de 
um conteúdo jornalís�co.  
Ao final do ano passado, viralizou vídeo em que uma 
parlamentar do DF supostamente defendia o incesto. Era 
visível a edição no pronunciamento, mas muitas pessoas não 
percebiam, pois estavam pré-pautadas a acreditarem que 
polí�cos de esquerda querem “destruir a família”. Diante de 
um assunto ultrajante, não conseguiam notar o quão 
improvável seria aquela fala num evento público. Nem a fonte 
do vídeo, um site desconhecido e tendencioso, gerava 
desconfiança. 
 No�cia velha – A proliferação de fake news remete ao 
período anterior à imprensa comercial, que teve origem 
justamente na superação do jornalismo panfletário, no qual 
diversos pasquins disputavam, em papel e �nta, diferenças 
ideológicas sem compromisso com o factual. A imparcialidade 
jornalís�ca surge no século XX como um misto de jogada de 
marke�ng e aplicação de novas ro�nas produ�vas de forma a 
separar informação e opinião para se chegar a um texto mais 
assép�co, que pudesse ser consumido em massa. A mudança 
es�lís�ca foi significa�va, maior ainda a mudança no perfil das 
empresas. Ter uma publicação com grandes �ragens levou o 
jornalismo para o padrão empresarial, que fortaleceu o papel 
dos anunciantes e reduziu o "engajamento" das publicações. A 
polí�ca editorial dos agora “grandes veículos de imprensa” 
con�nuou sendo feita de forma subcutânea.
 Democracia – A eleição de Donald Trump e a saída da 
Inglaterra da União Europeia (Brexit) colocaram de vez as fake 
news nas agendas polí�co-eleitorais, mobilizando polícia, 
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jus�ça e até empresas de tecnologia. No escândalo do 
vazamento de dados de usuários para fins polí�cos, o 
Facebook se iden�ficou como uma ferramenta que pode ser 
u�lizada de maneira an�democrá�ca. A empresa perdeu valor 
de mercado e teve que alterar polí�cas sobre tráfego de 
informação, veracidade das no�cias, conteúdos postados e 
sigilo das informações.

Tendo em vista as eleições no Brasil, a rede social 
baniu da sua plataforma 196 páginas e 87 perfis, grande parte 
ligada ao MBL (Movimento Brasil Livre), como parte da polí�ca 
de combate à disseminação de no�cias falsas. A decisão foi 
polêmica, pois a�ngiu apenas conteúdos de direita, o que 
gerou alegações de censura e uma onda de fake news 
associando poli�camente o Facebook à esquerda. De acordo 
com a empresa, as páginas e perfis “faziam parte de uma rede 
coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no 
Facebook, e escondia das pessoas a natureza e a origem de seu 
conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar 
desinformação”.

A ação mostra que o verdadeiro poder das fake news 
não está na criação do conteúdo em si, mas nas redes que 
agem para ampliar o alcance das publicações, por anúncios 
pagos, pessoas contratadas para gerir perfis falsos e bots. 
Manipulação é um negócio lucra�vo, seja oferecendo redes 
estruturadas de mobilização virtual a forças polí�cas, ou 
incorporando plug-ins de publicidade em sites.

A necessidade de se reduzir a circulação de no�cias 
inventadas é consensual. Agências de checagem (fact-
checking) parecem não ter o resultado esperado, e a 
legislação brasileira apresenta brechas. Hoje você pode 
processar alguém por apresentar material calunioso contra 
um indivíduo, mas não contra uma ideia. No período 
eleitoral, no entanto, cons�tui crime “a contratação 
direta ou indireta de grupo de pessoas com a 
finalidade específica de emi�r mensagens ou 
comentários na internet para ofender a honra ou 
denegrir a imagem de candidato, par�do ou 
coligação”. A pena varia de 2 a 4 anos de 
prisão, e multa de R$ 15 mil a R$ 50 mil.

Apesar do número cada vez maior 
de armadilhas, o debate público cresceu na 
esfera virtual, sendo um caminho sem 
volta. Cidadãos que não par�cipavam de 
discussões polí�cas, por falta de 
in�midade com o tema, agora têm a 
facilidade de compar�lhar posts para 
emi�r opinião e colher os louros dos 
likes. A quan�dade de informações 
e a decorrente disputa por espaço 
nas redes tem comprome�do, 
contudo, a qualidade do debate. O 
lastro de realidade só aumentará 
com o exercício do senso crí�co e a 
compreensão de que certos temas 

não são simplesmente certos ou errados, ou necessitam ser 
alvo de paixões futebolís�cas. Se o conceito de verdade 
absoluta é rela�vo e gera dis�ntas interpretações filosóficas, 
não nos cabe um apego tão grande. A dúvida sistemá�ca é um 
exercício saudável, que abre espaço para o diálogo, para 
aceitar novas opiniões e desconfiar das próprias certezas. 
Ques�onar é um ato fé na existência de outros planos de 
sen�do para além da palavra que se lê. 
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A maior fake news da história foi a 
chamada Doação de Constan�no, um 
documento forjado, que dizia que o 

Imperador de Roma Constan�no teria dado ao Papa 
Silvestre, no ano de 315, parte da Itália, e territórios 
fora dela, para a Igreja Católica. “Doação” que 
muito contribuiu para o enorme poder e influência 
que a igreja de Roma teve durante toda a Idade 
Média. Essa men�ra durou mais de mil e cem anos, 
até que Lourenço Valla, em 1440, provou que o 
documento era falsificado, causando um 
pandemônio na Igreja.

Um dos perigos que enfrentamos nos 
dias que correm chama-se fake news, no�cia 
falsa, uma praga que sempre assolou a 
humanidade, mas que agora é mais frequente, por 
conta da tecnologia que tornou tudo muito rápido e imediato. 
Trata-se de uma bomba de potencial devastador, que, em 
questão de horas, graças às Redes Sociais, pode destruir 
vidas, lesar nações e empresas, e cometer outras desgraças. O 
não combate a essa praga é viver sobre o império do mal. 
Estamos falando da calúnia publicada, dos criminosos que 
infestam a imprensa e a internet contando histórias 
inverídicas. Estamos falando de um �po cruel e covarde, o 
caluniador: o fabricante de no�cias falsas!

E vamos buscar na Bíblia, o livro dos livros, a 
condenação a essa desgraça em pra�camente todos os seus 
tomos, salmos e profetas. Escolhi apenas uma citação, por ela 
ser direta, contundente: “Não espalharás no�cias falsas, nem 
dará a mão aos ímpios para seres testemunha de injus�ça” – 
Êxodo – 23.1! Depois do livro de Deus, vamos citar a Bíblia dos 
Homens, Shakespeare. Diz Hamlet, em uma discussão com 
Ofélia, sua namorada: “Mesmo que sejas tão pura quanto o 
gelo, e casta como a neve, não escaparás dos golpes da 
calúnia”.

Estamos cercados de caluniadores, de canalhas 
pagos, de desocupados, escondidos em redações, dentro de 
casa, no trabalho – a pequena Macedônia, da ex-Iugoslávia, é 
o maior centro de fake news do mundo –, com um 
computador na mão produzindo material, textos, vídeos 
inventando men�ras com vistas a destruir reputações, para 
obter vantagens. Se fôssemos nomear a quan�dade de 

guerras 
e  c o n fl i t o s  q u e 
foram provocados 
por boatos, men�ras 
e no�cias falsas, pre-
cisaríamos de mil 
páginas para fazê-lo. Vou 
citar três casos. Na Roma 
an�ga, durante a batalha naval 
de Ac�um, em 31 A.C, houve 
uma guerra de informações, 
em que Otávio, o futuro 
imperador Augusto, espa-
lhou que Marco Antônio, 
então amante de Cleópatra, a 
rainha do Egito, que estava 
em guerra com Roma, iria 
mudar a capital do Império 
para o Egito; inventaram 
também que Cleópatra �nha 
se suicidado. Isso fez com 
que Marco Antônio tam-
bém se matasse. Foi nessa 
batalha que o conceito 
de Ocidente e Oriente 
se firmou.

SOBRE CALÚNIA
E FAKE NEWS
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Doação de Constan�no, a maior fake news da história.

Imperador Augusto



Soldados Alemães cruzam a Bélgica em agosto de 1914.

Na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), durante a 
invasão da Bélgica, os alemães espalharam um boato de que 
mulheres franco-a�radoras, escondidas em cima de árvoes, 
matavam os militares alemães. A par�r daí os alemães passaram a 
massacrar a população civil belga. Hoje quem for a Bélgica, vai 
encontrar o país crivado de cruzes, com a seguinte inscrição “Aqui, 
em 1915, 1918 os alemães massacraram 1, 2, 300, 500 pessoas”.

Na Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebels, ministro 
da propaganda nazista, o maior criador de fake news da história, 
inventou que os poloneses �nham matado os guardas da fronteira 
alemã. Na verdade, os alemães mataram presidiários e os 
ves�ram com roupas alemãs. Esse fake deu início à Segunda 
Guerra.

O poder maléfico das fake news ficou evidente nas 
úl�mas eleições presidenciais americanas, quando o fanfarrão 
Donald Trump construiu um cabedal de men�ras: E-mails falsos, 
uso do FBI, CIA, relação com a Rússia e outras canalhices, e assim 
destruiu Hillary Clinton. As inves�gações con�nuam, e muita gente 
da assessoria de Trump está presa.

A humanidade está em guerra contra as fake news. O 
Facebook, o maior catalisador de fake news do planeta – e 
responsável pela eleição de Trump – enfrentou uma CPI no 
Senado americano, e Mark Zuckerberg teve que se retratar, e 
mudar sua polí�ca. Resultado: o Facebook minguou, diminuiu de 
tamanho. Porém a mais perigosa fonte de fake news con�nua 
sendo o WhatsApp, a endiabrada Rede que não deixa mais 
ninguém dormir, tornando a humanidade ainda mais neuró�ca e 
agoniada. Essa Rede vai ser muito di�cil de controlar! No Brasil, 
acendeu a luz amarela, e a vermelha também. Como estamos em 
ano eleitoral, os tribunais só falam nisso, no crime que é a fake 
news. Sua criminalização foi decretada e a caça aos caluniadores já 
começou.

“Ninguém escapa aos golpes de uma língua caluniadora”, 
diz Shakespeare. Ele mesmo, três séculos depois, tornou-se ví�ma 
de fake news! Invejosos espalharam que ele não escreveu sua 
obra, e sim um aristocrata: um conde, uma rainha, um duque etc. 
Portanto, gente de bem, está aberta a temporada de caça aos 
caluniadores: cadeia neles! Esse é nosso grito de guerra!
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uando comecei a trabalhar como menor aprendiz Qdo Banco do Brasil, concursado, no esplendor 
belezura dos meus 15 anos, ouvia os bancários 

dizerem que eu me aposentaria com pouco mais de 40 anos e assim 
viveria essa fase da vida sem atropelos e com muita alegria. 

Meu futuro, contudo, seria bem diferente.
Depois de trabalhar duro muito tempo enfrentando filas 

e mais filas de clientes chatos, fui aprovado no primeiro concurso 
para jornalista da Câmara Legisla�va.  Tomei posse como 
jornalista, em maio de 1994.  Mandei o banco às favas e passei a 
integrar a invejada elite do jornalismo chapa-branca do DF. 

Quanta alegria:  o salário inicial já era bom e a gente 
ainda recebia a grana dividida duas vezes ao mês, inclusive com 
dois contracheques. De vez em quando eu até brincava com os 
colegas: “Não dá nem tempo de a gente gastar o salário direito e 
já chega outro!”.

Tinha tanto repórter concursado naquela época na CCS 
que disputávamos para ver quem é que ia cobrir as sessões.  
(Éramos felizes sonhadores, cheios de projetos para nossa área 
de atuação... queríamos trabalhar mais e melhor, apesar de 
alguns chefes malas nomeados por distritais, dentro das suas 
“cotas” de comando.)

Não foi à toa que declarei para minha família “Não vou 
me aposentar jamais de lá, a coisa é tranquila demais.  Só me 
�ram do batente no legisla�vo morto ou arrastado”!   A realidade 
seria outra... e nem vou gastar nosso tempo analisando aqui 
aquela história an�ga da famosa “sapatada”, da qual todos ex-
colegas gozadores me lembram   quando me encontram por aí.

 “Você foi nosso herói” ...  Será que vou ter que aguentar 
isso para o resto dos meus dias? 

Depois de 22 anos de trabalho ininterrupto na 
Coordenadoria de Comunicação Social, contrariado mudei de 
planos: decidi me aposentar.  Como tantos outros colegas, 
enfrentei uma pressão tremenda provocada pelo clima de 
terrorismo verbal crescente na Casa.

Todos especulavam que os futuros aposentados 
estavam sob risco iminente de perderem o direito de receberem 
licenças-prêmio em pecúnia. No�cia ruim é sempre assim: chega 
bem antes dos fatos.

A tensão piorou quando um projeto de lei, nesse 
sen�do, fora aprovado por consenso nas comissões da Câmara 
Federal... logo a proibição se tornaria lei e seria também 
aprovada na CLDF.  O presidente da nossa Casa com seu 
semblante de eterno equilíbrio não dizia nada e ninguém confir-

mava ou negava qualquer coisa sobre o assunto:  a corrida para a 
aposentadoria foi enorme:  quem não acompanhou isso?

Um dia, estava em casa e uma colega que receberia uma bolada 

gorda de indenização me ligou com um recado: “Estão falando que 

também vão diminuir o cálculo do pagamento da licença-prêmio, 

para menor. Eu vou me aposentar é logo — e se eu fosse você não 

perderia tempo!” 
A solidária e prevenida colega estava corre�ssima. 

Pressionado pela família, “você não pode perder esse dinheiro 
todo”, diziam mulher e filhos, não apostei na dúvida e também me 
aposentei.  E o meu nome lá do Diário da Câmara, como “ina�vo”, 
me causou uma sensação estranha... “Ina�vo” é o c..”, protestava 
sempre quando as pessoas achavam que estavam me prestando 
solidariedade.
Como ficar longe de colegas maravilhosos (apesar de algumas rusgas 
eventuais) com os quais convivi por tanto tempo?  Até mesmo a 
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bondosa Franci   me recomendara meio chorosa: “Seja besta não! 

Vai embora, bicho doido...” — adver�u. 
Meus primeiros dias de aposentado não foram nada fáceis.  

Não queria viajar sozinho por aí e �ve que passar dias inteiros em 
casa, tentando sempre inventar uma nova ro�na.  A todo momento, 
contudo, acessava maquinalmente o site de no�cias da Câmara 
Legisla�va, do qual fui repórter e editor, por longos anos. De vez em 
quando ligava para os colegas jornalistas, resmungando: “Passou 
uma vírgula assassina na matéria tal, corrige aí... e aquele verbo mal 
flexionado na linha x... Quem foi que engoliu isso?”
  Confesso que em noites de tormenta psicológica até 
sonhava trabalhando de novo lá no plenário, ouvindo aquelas 
pérolas discursivas dos distritais, que antes até me diver�am.  Assim, 
revia nos delírios oníricos os colegas da Comunicação e alguns 
jornalistas assessores dos gabinetes, com os quais   sempre �ve boa 
convivência.
  Acordava assustado e com raiva de mim mesmo. Por que 
eu não me desapegava de corpo e alma daquele ambiente tão cheio 
de armadilhas?

Meu inconsciente acusava que �nha feito uma besteira 
danada, por precipitação: não estava pronto par ir embora, sem me 
preparar para as mudanças diárias, sem planejar uma nova vida 
mais atraente.

Para curar minha ressaca de aposentado, dediquei-me 
cada vez mais aos livros de meu rico acervo par�cular, lendo e 
escrevendo bem mais do que antes.  Também me ocupo do 
primeiro livro de crônicas e contos, cuja publicação vivo sempre 
adiando e que tenho receio de se tornar obra póstuma.

Logo descobri que quando trabalhava na Câmara 
Legisla�va �nha bem mais tempo de cur�r as coisas que gostava de 
fazer sem as censuras impostas pelo sufocante domínio feminino, 
próprio do casamento.
  O aposentado é explorado por todos. Torna-se um 
verdadeiro “jaque”... “já que você não tá fazendo nada vai na feira 
comprar um cheiro verde e passa no banco e depois me traz...” No 
meu caso, que moro ao lado de um supermercado, essa exploração 
é ainda mais intensa!

Outra consequência direta da aposentadoria de jornalista 
fora de combate, como eu, é que muitos colegas esper�nhos 
acabam também querendo �rar uma lasquinha do nosso dolce far 
niente pedindo sempre uma “colaboraçãozinha”, de graça, para o 
site ou jornal que ele edita. Esquecem que o colega é ainda um 
profissional vivo e tem o direito de não gostar de trabalhar sem ver a 
cor do dinheiro.

No começo deste ano, incen�vado por competentes 
advogados, resolvi entrar na DRH com pedido formal de 
“desaposentação”, como direito previsto em lei, passível ou não de 
deferimento, a critério do “interesse público”.

Ficara até animado porque o processo tramitou rápido e 
com sucesso em vários órgãos, como a Assistência Social, Medicina 
do Trabalho, que atestou o fato de eu ainda não estar 
completamente inú�l para retomar o trabalho.

“O nível de loucura parece o mesmo de antes”, acreditavam 
alguns colegas da Comunicação, que pensaram até em criar uma 
hashtag “#Volta, Zildenor!”.  O doutor Florêncio também inves�gou 
todos os meus hábitos pós-aposentadoria e concluiu que eu poderia 
voltar, sem maiores riscos de tragédias no ambiente laboral.

Meu sonho de retomar o trabalho co�diano de repórter 

durou pouco.  O parecer final da famigerada “mesinha” foi claro: a 
Câmara Legisla�va não �nha interesse algum em trazer de volta 
servidores an�gos, como eu, do qual já estavam livres. Por que iriam 
deixar de contratar repórteres fresquinhos, sem os vícios desses 
inconvenientes veteranos?

Tchau e benção! Todo aquele rito ins�tucional do volumo-
so processo era só uma farsa burocrá�ca, da qual fiz parte como um 
tolo chato e inconveniente.

Confesso agora, quase dois anos depois de ves�r o short 
(pijama é para idosos!), que já me sinto curado das saudades 
inexplicáveis que sen�a do trabalho.

Acho até que mereço agora um �tulo de Cidadão 
Honorário, mas se algum deputado propuser esse disparate 
agradeço e mando ele procurar o que fazer. Meu negócio mesmo 
sempre foi correr atrás da no�cia.

Pra dizer a verdade: no começo da aposentadoria eu vivia 
lá na Câmara Legisla�va inventando que �nha coisas pra fazer.  Eu ia 
lá era puxar uma conversa com os colegas, discu�r polí�ca, futebol, 
literatura.  

Da ro�na das materinhas bobas que a gente escreve lá 
diariamente a saudade foi pouca, confesso. E menor ainda era a 
vontade de me reaproximar fisicamente de certos maus 
representantes do povo — e também de alguns assessores 
estrelinhas.  Mas isso é outra história.

O fato é que, finalmente, consegui vencer o desafio de 
viver bem sem ter uma ro�na de empregado de empresa pública.  

Para comprovar que estou curado da dor da separação 
defini�va das coisas do legisla�vo nem me lembro mais de acessar o 
site de no�cias da Casa, onde bons profissionais concursados ainda 
estão lá batalhando, cumprindo seus deveres, em meio a tantos 
estagiários, tão perdidos sem saber o que fazem por lá. 

Já não sonho mais com nada na Câmara Legisla�va.  Meus 
pensamentos estão voltados para coisas mais interessantes nesta 
reta final da vida, que a aposentadoria faz questão de avisar que 
chegou — e já não temos tanto tempo assim para desperdiçar.

Por tudo isso, faço questão agora de organizar minha 
ro�na diária com a�vidades não-obrigatórias e que me dão 
verdadeiro prazer:  ler cada vez mais, andar de bicicleta (como me 
recomendou o deputado Reginaldo Veras), jogar xadrez, produzir 
meus tex�nhos provocantes no face, tornar-me cada vez mais 
próximo dos filhos. 

Acredito que se um dia eu �vesse oportunidade de voltar à 
a�va na Câmara Legisla�va talvez diria, como naquela música do Seu 
Jorge: “Agora quem não quer sou eu/ quem não quer sou eu” ...

Volto a falar sério, a você que está na dúvida sobre a 
aposentadoria imediata. Procure inves�gar o perfil daqueles que 
serão os novos membros da Mesa Diretora. Eles vão adorar dizer 
para seus eleitores que começaram a nova gestão cortando 
“privilégios” dos servidores concursados da Câmara Legisla�va. 
Esses invejados “marajás” do funcionalismo do DF.

Se resolver cair fora do batente tente planejar sua falta do 
que fazer tornando-a menos tediosa. Não tenha receio de dizer não 
às pessoas que vão querer lhe ajudar a torrar a grana que vai sobrar 
da merecida aposentadoria, após as bobagens que você vai fazer, 
com a cabeça em transe.

Em qualquer situação não se esqueça jamais de que, como 
sempre exortei aos meus an�gos companheiros de jornada, 
“rapadura é doce mas não é mole”.
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O Decreto 9.507/18: É o fim do artigo 37, II, da Constituição? Ou é fake 

News?  

 
É o fim do artigo 37, 
II, da Constituição?

Ou é fake news?

REVI TA

Decreto 9.507/18

m dos pilares básicos da Cons�tuição Federal Ude 1988, que completou 30 (trinta) anos no 
úl�mo dia 5.10, é a seleção dos servidores 

públicos por meio do concurso.
 É notório que, antes da promulgação de nossa Carta 
Fundamental, os servidores ingressavam no serviço público 
sem concurso, notadamente por indicações polí�cas, sem que 
sequer se verificasse se aquele servidor de�nha ou não 
competência para exercer a a�vidade afeta ao seu cargo, 
possibilitando o apadrinhamento, o compadrio entre outras 
medidas as quais o concurso público buscou ex�rpar.
 Sucede que, após a vigência do texto cons�tucional, 
nenhum servidor seria admi�do sem que fosse pelo certame 
público. Consoante dito anteriormente, trata-se de um dos 
fundamentos de nossa Cons�tuição Federal, nos termos do 
ar�go 37, II, ora transcrito:

II - a inves�dura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas 
e �tulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração;     

 O Distrito Federal não é diferente. Além do disposto 
no ar�go 19, II, de sua Lei Orgânica, norma de repe�ção do 
ar�go 37, II, da Cons�tuição, o ente federa�vo editou a Lei 
4.949/12, que estabelece as normas gerais para a realização de 
concurso público.
 Sucede que, mesmo diante de claríssima disposição 
cons�tucional, o “Presidente” da República de ocasião, Michel 
Temer, em mais um dos seus passos rumo à destruição do 
trabalho e do serviço público no Brasil, editou o Decreto nº 
9.507, de 21 de setembro de 2018, cuja ementa é bastante 

esclarecedora:

Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de 
serviços da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional e das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista controladas pela União.

 O Decreto dispõe, portanto, sobre a execução indireta, 
mediante contratação de empresa interposta, dos serviços da 
administração pública direta, autárquica e fundacional e das 
empresas públicas e sociedades de economia mista 
controladas pela União, sendo que ato do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecerá os serviços 
que serão preferencialmente ofertados de forma indireta.
 O fundamento para a edição do Decreto é o ar�go 10, 
§ 7º, do Decreto-Lei 200, que assim estabelece:

§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, 
coordenação, supervisão e controle e com o obje�vo de impedir 
o crescimento desmesurado da máquina administra�va, a 
Administração procurará desobrigar-se da realização material 
de tarefas execu�vas, recorrendo, sempre que possível, à 
execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na 
área, inicia�va privada suficientemente desenvolvida e 
capacitada a desempenhar os encargos de execução.

 Para além disso, é certo invocar que o Presidente da 
República também usou, como fundamento para a edição do 
Decreto, as recentes decisões proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal, no bojo da Ação de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 324, da relatoria do Ministro Luis 
Roberto Barroso, e do Recurso Extraordinário nº 958.252, da 
relatoria do Ministro Luiz Fux, cujos acórdãos ainda não foram 
publicados.
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 Cumpre destacar que a tese de repercussão geral 
estabelecida no RE 958.252, de estrita observância do Poder 
Judiciário, ficou assim ementada:

“É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do 
trabalho entre pessoas jurídicas dis�ntas, independentemente 
do objeto social das empresas envolvidas, man�da a 
responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.

 Diante desse contexto, indaga-se: se o disposto no 
ar�go 10, § 7º, do Decreto-Lei 200/67 não impõe um dever, 
mas uma sugestão — a Administração procurará —, bem como 
a tese lançada pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos no 
Recurso Extraordinário, que não tem caráter erga omnes e 
sequer está des�nada ao Estado, uma vez que fica man�da a 
responsabilidade subsidiária da Empresa Contratante, por que 
cuidou-se de restringir, ao máximo, a validade do ar�go 37, II, 
da Cons�tuição Federal?
 Decerto, o Presidente da República, que possui índices 
de rejeição elevadíssimos e que, portanto, não tem qualquer 
embaraço em editar normas a�nentes à restringir direitos, 
busca realizar ações que decorrem de compromissos 
assumidos desde o seu ingresso, quais sejam, a edição da EC 
95/2016, com o teto de gastos públicos, a Reforma Trabalhista, 
a Lei das Terceirizações, Medidas Provisórias que regulamen-
tam Planos de Demissões Cole�vas, entre outros.
 Com efeito, o referido decreto, em breve linhas, e a 
par�r de premissas alheias à legislação de regência e à 
Cons�tuição Federal, estabelece o que pode e o que não pode 
ser terceirizado no âmbito do serviço público. Explicitamente, e 
no que tange à Administração direta, autárquica e fundacional, 
o Decreto impôs que é vedada a terceirização nas seguintes 
hipóteses: 

(a) que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento 
ins�tucional nas áreas de planejamento, coordenação, 
supervisão e controle; (b) que sejam considerados estratégicos 
para o órgão ou a en�dade, cuja terceirização possa colocar em 
risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias; 
(c) que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, 
de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção; e (d) 
que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo 
plano de cargos do órgão ou da en�dade, exceto disposição 
legal em contrário ou quando se tratar de cargo ex�nto, total 
ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

 Além disso, não podem ser terceirizados serviços 
relacionados ao Poder de Polícia. O ar�go 5º, do referido 
Decreto, contém vedação de caráter geral: não é possível 
contratar pessoa jurídica na qual o administrador ou sócio com 
poder de direção tenham relação de parentesco com o detentor 
de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 
responsável pela demanda ou pela contratação ou autoridade 

hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou 
en�dade. As demais a�vidades, em especial as auxiliares, 
instrumentais ou acessórias de que tratam os incisos do caput 
do ar�go 3º, poderão ser executados de forma indireta, vedada 
a transferência de responsabilidade para a realização de atos 
administra�vos ou a tomada de decisão para o contratado.
 Quanto às empresas públicas e sociedades de 
economia mista que são controladas pela União, o ar�go 4º do 
Decreto 9.507/18 determina que não serão objeto de 
execução indireta os serviços que demandem a u�lização, pela 
contratada, de profissionais com atribuições inerentes às dos 
cargos integrantes de seus Planos de Cargos e Salários, exceto 
se contrariar os princípios administra�vos da eficiência, da 
economicidade e da razoabilidade, tais como na ocorrência de 
hipóteses excepcionais previstas nos incisos deste ar�go.
 Por exemplo, em suposta hipótese de incremento 
temporário do volume de serviços, empresa pública poderia 
terceirizar a�vidades que, em tese, compõem o escopo 
teleológico de sua atuação . Os demais disposi�vos tratam das 
regras gerais do instrumento convocatório do procedimento 
de licitação e do contrato administra�vo a ser entabulado, bem 
como da possibilidade de repactuação e reajuste do contrato.
 Eis o cenário norma�vo. Contudo, por que o �tulo do 
texto sugere que o Decreto é fake news,  as tais no�cias falsas, 
que perseguem o cidadão diariamente, incrementada a sua 
produção no período eleitoral, e que procuram dar ar de 
verdade a fatos que não correspondem à realidade?  
 O mo�vo é simples: o seu teor é absolutamente 
incons�tucional, porquanto imprestável para viger em âmbito 
nacional, justamente por violar a exigência cons�tucional do 
concurso público e da impessoalidade que lhe é inerente. Não 
pode um ato regulamentar restringir a forma de seleção de 
servidores públicos. E mais, não pode um ato hierárquico de 
natureza inferior restringir o que diz a legislação que lhe deu 
origem e que lhe dá suporte de validade, como é a Cons�tuição 
Federal. As normas ali con�das revelam frontal violação ao ar�go 
37, II, da Carta Magna, que prevê a exigência do concurso público 
para inves�dura em cargo ou emprego público. Ademais, além da 
frontal violação ao princípio do concurso, cumpre destacar que o 
Decreto possui conceitos extremamente vagos, sujeitos à 
regulamentação posterior, com al�ssima discricionariedade para 
definir o que são serviços auxiliares, inerentes e instrumentais, de 
modo a se permi�r um amplo e largo espectro de possibilidades 
de ingresso em cargo ou emprego público sem o concurso prévio.
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1 O referido procedimento ocorre sobremaneira na Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, especialmente em épocas de datas fes�vas, operação em eleições, entrega de 
materiais escolares que, a despeito de incremento de trabalho, ocorrem periodicamente, de 
modo a permi�r o planejamento empresarial de suas demandas, impedindo a terceirização 
desmedida de suas a�vidades.
2 A definição ob�da no Dicionário de Cambridge o conceito fake news indica histórias falsas 
que, ao manterem a aparência de no�cias jornalís�cas, são disseminadas pela Internet (ou por 
outras mídias), sendo normalmente criadas para influenciar posições polí�cas, ou como piada. 
In: , h�ps://dic�onary.cambridge.org/us/dic�onary/english/fake-news Acesso em 8.10.2018
às 17h01.
3 Para o período eleitoral, o Tribunal Superior eleitoral editou a Resolução nº 23.551/2017, que 
dispõe sobre propaganda eleitoral, u�lização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas 
em campanha eleitoral nas eleições, estabelecendo penas para quem dissemina tais no�cias, à 
luz dos ar�gos 83 a 85 da referida Resolução.



4  E para além de representar uma burla a regra do concurso público, o Decreto nº 9.507/18 
materializa e intrumentaliza a nefasta prá�ca da terceirização que, junto consigo traz, dentre 
outro male�cios, o esvaziamento da garan�a cons�tucional da relação de emprego protegida, 
inviabiliza a defesa dos interesses e direitos da categoria profissional, viola o princípio 
cons�tucional da progressividade social dos direitos fundamentais, além de deixar de garan�r 
igualdade salarial.
5 Disponível in:  h�p://www.s�.jus.br/portal/cms/verNo�ciaDetalhe.asp?idConteudo=391776
acesso em 8.10.2018, às 16h38.
6 A jurisprudência do STF entende, de forma majoritária, que os decretos, caso superem o que 
diz a lei, pra�cam ilegalidade, a atrair o não cabimento da ação direta. Nesse sen�do é o 
precedente a seguir: “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO 
REGULAMENTAR. ATO COM EFEITOS CONCRETOS. I. - O regulamento não está, de 
regra, sujeito ao controle de cons�tucionalidade. É que, se o ato 
regulamentar vai além do conteúdo da lei, ou nega algo que 
a lei concedera, pra�ca ilegalidade. A questão, em tal 
hipótese, comporta-se no contencioso de direito 
comum.  Não  cab imento  da  ação  d i reta  de 
i n c o n s � t u c i o n a l i d a d e .  I I .  -  A ç ã o  d i r e t a  d e 
incons�tucionalidade não conhecida.” (ADI nº 2.413, 
Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16/8/02);
Contudo, o Excelen�ssimo Ministro Cezar Peluso, no 
bojo da ADI 3239, votou no sen�do de que a“ 
jurisprudência da Corte, segundo a qual a aferição de 
cons�tucionalidade dos decretos, na via da ação 
d i reta ,  só  se r ia  ve dada  quando  e ste s  se 
a d s t r i n g i s s e m  a o  p a p e l  s e c u n d á r i o  d e 
regulamentar normas legais, cuja inobservância 
ensejasse apenas conflito resolúvel no campo 
da legalidade. Ocorre que o caso cuidaria de 
decreto autônomo, de maneira que o ato 
norma�vo credenciar-se-ia ao controle 
concentrado de cons�tucionalidade.” No 
caso concreto, a cer�dão de julgamento 
ficou assim redigida: Preliminarmente, o 
Tribunal, por maioria, conheceu da 
ação  d i reta ,  venc idos  os 
M i n i s t ro s  M a rco 
Aurélio e Ricardo 
Lewandowski .  No 
mérito, o Tribunal, 
por maioria e nos 
termos do voto da 
Ministra Rosa Weber, que 
redigirá o acórdão, julgou 
improcedentes os pedidos, vencidos 
o Ministro Cezar Peluso (Relator), e, em 
parte, os Ministros Dias Toffoli e Gilmar 
Mendes. Votaram, no mérito, os 
Ministros Marco Aurélio e Ricardo 
Lewandowski. Não votou o Ministro 
Alexandre de Moraes, por suceder o 
Ministro Teori Zavascki, que sucedera 
o Ministro Cezar Peluso. Presidiu o 
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. 
Plenário, 8.2.2018.ki, que sucedera 
o Ministro Cezar Peluso. Presidiu o 
julgamento a Ministra Cármen 
Lúcia. Plenário, 8.2.2018.
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  Ademais, o referido decreto, consoante dito alhures, 
não encontra suporte na Cons�tuição, por sua patente 
incons�tucionalidade, e nem na Lei 8.112/90, que trata do 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. 
Cumpre destacar que o ar�go 11 do referido diploma legal 
estabelece que o concurso é a forma de ingresso no serviço 
público. Sendo assim, um decreto não poderia ampliar, sem 
substrato legal, as formas de ingresso, sob pena de manifesta 
incons�tucionalidade e de restrição da garan�a do concurso 
público impessoal.
 Nesse sen�do é o precedente a seguir, que decretou a 
invalidade de Resolução da Câmara Legisla�va do Distrito 
Federal, porquanto editada de forma a violar o princípio da 
especialidade das normas:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. 
SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO 
FEDERAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO 
DA INCORPORAÇÃO E DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR 
FORÇA DE RESOLUÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS 
NORMAS. VIOLAÇÃO. 

1. Não havendo nos autos elementos de prova de que os 
valores referentes ao adicional por tempo de serviço foram 
efe�vamente pagos à autora, tem-se por evidenciado o 
interesse processual, quanto à pretensão de reconhecimento 
do direito à percepção da aludida verba.
2. O controle jurisdicional do ato administra�vo sob a ó�ca da 
legalidade não importa afronta ao princípio da separação dos 
poderes.
3. A Resolução n.º 229/2007 da Câmara Legisla�va do Distrito 
Federal não possui força norma�va para suspender a 
incorporação e o pagamento do adicional por tempo de 
serviço concedido aos servidores pela Lei nº. 8.112/90, 
aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei 
Distrital nº 197/91.
4. Preliminar rejeitada. Remessa de O�cio e Apelação Cível 
conhecidas e não providas.
(Acórdão n.735791, 20100111028024APO, Relator: NÍDIA 
CORRÊA LIMA, Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª 
TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2013, Publicado no 
DJE: 27/11/2013. Pág.: 104)
 
 Com efeito, permi�r a terceirização de a�vidades 
inerentes, auxiliares e instrumentais fulmina a exigência do 
concurso público e tem por condão tornar a a�vidade 
administra�va da União totalmente terceirizada, além de 
outras a�vidades que virão a ser enquadradas na norma a ser 
editada pelo ato do Ministro do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 
 É tempo de atenção às fake news. Por certo, é tempo 
de reafirmar as garan�as cons�tucionais em detrimento de 
normas que fulminem a Cons�tuição. No úl�mo dia 4 de 

outubro, em sessão solene realizada pelo Supremo Tribunal 
Federal, o Ministro Marco Aurélio afirmou, em seu discurso 
solene, que “sem interpretação voltada à afirmação das 
garan�as cons�tucionais e à realização concreta dos direitos 
fundamentais, não existe Estado Democrá�co de Direito 
verdadeiro.” 
 É por isso que o Decreto 9.507/18 é fake news, 
porquanto impede que as garan�as cons�tucionais sejam de 
fato efe�vadas. E por assim ser, deve ser comba�do , de modo 
a impedir que suas regras tenham o condão de solapar o 
princípio cons�tucional do concurso público, bem como 
afastar as consequências da terceirização, notadamente 
quanto às condições de trabalho e déficit remuneratório.

4

5

6



«RETOMANDO A SEDE»

MEMÓRIA
fotográca
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Em 16 maio de 2001, após a des�tuição da diretoria efe�va por problemas na gestão financeira da en�dade, 

um grupo formado por servidores e membros da recém empossada Comissão Gestora fizeram a retomada 

da sede do Sindical. A sala, de propriedade do sindicato, localizada na 716 Norte, teve suas fechaduras 

trocadas por alguns dos membros da diretoria des�tuída o que impossibilitava o acesso de funcionários do 

próprio sindicato e de servidores. O Ato, ba�zado de “Retomando a Sede”, realizado no dia 16 de maio, 

contou com o apoio da categoria e tornou-se um marco polí�co para nossa en�dade. 

Arquivo/Sindical
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O Sindical não conseguiu iden�ficar a autoria das fotografias, mas o fará prontamente, tão logo seja ela conhecida.



Ensaios todas as 
sextas-feiras às 12h30,

na sala de aula 
da Escola do Legislativo.

Venha participar 
do Coral  Allegro!

Gosta de cantar?
llegro

CORAL DO SINDICAL 
GESTÃO TRANSPARÊNCIA E LEALDADE
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