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Novo Fundeb
O grupo “Mulheres do Brasil”, através do 
Comitê de Educação, lança um apelo à 
Câmara dos Deputados para que coloque, 
na ordem do dia, a aprovação do Projeto de 
Emenda Constitucional-PEC 15/2015, que 
propõe um Novo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, 
que seja permanente. Para ganhar voz junto 
à sociedade, o Grupo está mobilizando uma 
petição online de assinaturas pelas redes 
sociais intitulada #VotaFundebJá. O Fundeb 
foi criado por uma emenda constitucional para 
vigorar de 2007 a 2020.

SUVs EM ALTA
Essa é para quem, assim como 
eu, é apaixonado pelos SUV’s. De 
acordo com publicação do portal 
Uol, o lançamento mais aguardado 
da Volkswagen é um dos mais 
esperados do ano. O Nivus chega 
às concessionárias em julho, com 
a responsabilidade de inaugurar o 
segmento de SUV’s cupês compactos no 
mercado brasileiro.

Farra dos combustíveis
E a farra em Brasília continua à todo vapor. 
O Congresso Nacional tem usado, desde o 
fim de março, um sistema de votação remota, 
para que parlamentares não precisem sair 
de casa em meio à epidemia de Covid-19. 
Mesmo assim, congressistas pediram 
reembolso de R$ 921.803,75 à Câmara e ao 
Senado por despesas com combustíveis e 
lubrificantes contraídas em abril e maio.

*** Do total declarado até agora, R$ 
880.883,05 são gastos de deputados no 
“cotão”. Os demais R$ 40.920,00 foram 
desembolsados por senadores. O montante, 
contudo, ainda tende a crescer, pois 
os parlamentares têm até 90 dias para 
apresentar a documentação comprobatória 
e requerer o ressarcimento. Os valores das 
notas fiscais apresentadas dentro desse prazo 
são debitados da cota do mês a que a despesa 
se refere.

*** Os R$ 922 mil representam cerca de 
um terço dos R$ 2,8 milhões empregados 
pelos congressistas em gasolina em abril 
e maio de 2019, quando as atividades em 
plenário funcionavam normalmente. Com 
Informação do Antagonista.

Suporte a refugiados
A Gucci, desde 2018 dá suporte aos 
refugiados através dos projetos de arte da 
Artolution, que promovem resiliência e 
inclusão entre mulheres, crianças e famílias 
em locais como Uganda, Bangladesh, 
Mianmar e Jordânia. No Dia Mundial dos 
Refugiados, em 20 de junho, a grife anunciou 
ativações para continuar apoiando a causa, 
ainda mais neste período em que quase 30 
milhões de refugiados pelo mundo estão 
mais vulneráveis devido à pandemia.

Em Londres
A onda de calor que atingiu a Europa 
levou ontem os britânicos em massa 
para as praias, o que fez as autoridades 
locais chamarem a polícia para dispersar 
a multidão, em meio à pandemia de 
coronavírus. No dia mais quente do ano 
no Reino Unido, a temperatura atingiu 
33,3 graus Celsius no aeroporto Heathrow, 
em Londres.  As autoridades de saúde 
britânicas recomendam, atualmente, manter 
uma distância de dois metros entre as 
pessoas para impedir a propagação do novo 
coronavírus.

ANIVERSÁRIOS Os parabéns da coluna 
hoje vão para a advogada Gabriella Rebouças e 
a arquiteta Marília Bezerra. Vivas antecipados 
para Francisca Gosson, o médico, Ricardo 
Curioso, e os advogados Rodrigo Marinho e 
Juliana Protásio.

Do acervo da colunista Zuleide e Danila Varella Barca 
com Ryanete Cansanção, em noite comemorativa

Parabéns para o médico Ricardo Curioso, que neste 
sábado amanhece brindando mudança de idade

Vilaine Gadelha faz coro de vivas para querida amiga 
Francisca Gosson, que comemora amanhã idade nova

Os parabéns da coluna para a advogada Gabriella 
Rebouças, celebrando hoje aniversário em família
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