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Foto  Divulgação

O PRESIDENTE Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (31) que o Conselho de Participação Social será 
fundamental na reconstrução das políticas públicas do país. Em evento no Palácio do Planalto, que contou com a 
participação do presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Adilson Araújo, representando 
o Fórum das Centrais Sindicais, ele assinou o decreto que cria não só o grupo, mas também o Sistema de Participação 
Social Interministerial. O objetivo é reabrir o diálogo do governo federal com os movimentos populares.
“Quero que vocês saibam que estão participando e que esse conselho vai servir para ajudar a gente a reconstruir ou 
construir coisa nova, uma participação popular efetiva e que vocês sejam tratados em igualdade de condições, que 
vocês possam dizer sim da mesma forma que dizer não”, disse Lula.
O conselho reunirá representantes de 68 movimentos e entidades da sociedade civil, a exemplo da CTB, e terá 
encontros a cada três meses. Ele será presidido por Lula e coordenado pelo ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-
Geral da Presidência. As novas funções da pasta estão centradas na coordenação do diálogo com as entidades da 
sociedade civil, para garantir a participação social na formulação e execução das políticas públicas.
Agora, cada ministério terá uma Assessoria de Participação Social e Diversidade que será responsável pelas demandas 
temáticas e será referência para que a Secretaria-Geral atue de forma transversal na politica de participação social.
Leia mais em: ctb.org.br
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Na contramão das atrocidades feitas nos últimos qua-
tros anos, o governo Lula toma atitudes em relação à 
crise humanitária que atinge os Yanomamis. Uma de-
las é a determinação de iniciativas para o combate ao 
garimpo ilegal em Roraima. As ações têm tido grande 
repercussão positiva.

Para reforçar, autoridades da gestão Bolsonaro se-
rão investigadas por crime de genocídio de indíge-
nas e desobediência de decisões judiciais. A sentença 
do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís 
Roberto Barroso, nesta segunda-feira (30/01), tem 
base na revelação da gravidade da situação de povos 
como o Yanomami.

Segundo Barroso, apa-
rentes vazamentos de ope-
rações sigilosas contra ga-
rimpeiros ilegais causaram 
“absoluta insegurança” dos 
povos originários, por “ação 
ou omissão, parcial ou total, 
por parte de autoridades fe-
derais”. Inclusive, ao menos 
570 crianças Yanomamis 
morreram de fome e des-
nutrição nos últimos quatro 
anos, segundo a APIB (As-
sociação Brasileira dos Po-
vos Indígenas Brasileiros).

Além disso, a decisão do 
ministro ordenou a retira-
da de dezenas de milhares 
de garimpeiros ilegais que 
operam em terras indígenas 
por parte do governo Lula. 
Um plano com cronograma 
de ações e diagnóstico das 
comunidades afetadas deve 
ser entregue em até 30 dias.

Combater o genocídio indígena 
é urgente no Brasil

O estímulo ao discurso de 
ódio promovido pelo ultrali-
beralismo fascinazista agra-
vou consideravelmente os 
casos de discriminação e pre-
conceito de toda ordem no 
Brasil. O número de denún-
cias de intolerância religiosa 
no país cresceu 106% em ape-
nas um ano.

Somente em 2021 foram re-
gistradas 583 ocorrências. No 
ano passado, pulou para 1,2 
mil, média de três por dia. O 
estado de São Paulo lidera a 
lista, com 270 denúncias, se-
guido por Rio de Janeiro (219), 
Bahia (172) e Minas Gerais (94). 

Praticantes de religiões de 
matriz africana, como um-
banda e candomblé, realiza-
ram a maioria das denúncias 
e seis em cada 10 vítimas são 
mulheres. O Disque 100, ca-
nal para denúncias de viola-
ções de direitos humanos, re-
gistrou 58 ocorrências apenas 
nos primeiros 20 dias de 2023. 

Infelizmente, a liberdade re-
ligiosa, assegurada pela Cons-
tituição Federal, ainda está 
longe de ser realidade. Prova 
disso é que 78% das lideranças 
de 255 comunidades tradicio-
nais de terreiros relataram, em 
julho do ano passado, que 
membros das comunidades 
já sofreram algum tipo de vio-
lência, física ou verbal, por ra-
cismo religioso.
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No Brasil, o IGF (Imposto 
Sobre Grandes Fortunas) 
previsto pela Constitui-
ção Federal desde 1988, é 
o único não cobrado. Re-
sultado: os pobres pagam 
mais impostos do que os 
ricos, contribuindo para 
que o país seja um dos 
mais desiguais do mundo. 

Atualmente, o congela-
mento do reajuste da ta-
bela do imposto de renda 
nos últimos seis anos ge-
rou uma imensa distor-
ção. Por isso, é urgente a 
necessidade de aumentar 
a faixa de isenção da clas-
se trabalhadora.

Com a mudança, o país 
consegue avançar, já que 
o sistema tributário é o 
principal instrumento 
para garantir eficácia nos 

objetivos constitucionais como provedor das fontes 
de financiamento das políticas públicas e na organi-
zação do desenvolvimento nacional.

O relatório anual da Oxfam aponta que o aumento 
da taxação de milionários como forma de arrecada-
ção de recursos seria suficiente para tirar 2 bilhões de 
pessoas da pobreza no mundo. Também recomenda 
a introdução de impostos solidários e taxas sobre lu-
cros excessivos. Um desafio para o governo Lula.

Pobres sofrem com sistema 
tributário desigual


