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As diferenças entre Moro e Mendonça

Autor: Renato Souza

As críticas que o ex-ministro da Justiça Sergio Moro

fez contra o presidente Jair Bolsonaro em razão da

demora pela aquisição e distribuição da vacina contra

a covid-19 provocaram um bate-boca entre o ex-juiz

da Lava-Jato e o atual ocupante da pasta, André

Mendonça, pelas redes sociais. Ambos trocaram

acusações em relação à produção e independência

na gestão do ministério. Moro deixou o cargo no

governo em abril deste ano, de modo que ele é

responsável por, pelo menos, três meses das ações

da pasta em 2020. No comparativo dos dados, a

gestão de Mendonça se destacou na apreensão de

drogas e combate ao narcotráfico. No entanto, a

violência contra vida aumentou nos primeiros seis

meses do ano, seguindo a tendência de alta.

A discussão entre Moro e Mendonça começou após o

ex-ministro indagar sobre as ações de Bolsonaro para

aprovar e adquirir a vacina contra a covid-19. "Tem

presidente em Brasília?", questionou Moro. O atual

chefe da pasta da Justiça respondeu. "Vi que Sergio

Moro perguntou se havia presidente em Brasília?

Alguém que manchou sua biografia tem legitimidade

para cobrar algo? Alguém de quem tanto se esperava

e entregou tão pouco na área da Segurança?",

retrucou Mendonça.

O ex-ministro rebateu e colocou em dúvida a

independência de Mendonça à frente do cargo.

"Ministro, o senhor nem teve autonomia de escolher o

diretor da PF ou de defender a execução da pena da

condenação em segunda instância (mudou de ideia?),

então me desculpe, menos. Faça isso e daí

conversamos", disse Moro. A resposta de Mendonça

veio com números "Quer cobrança? Por que em seis

meses apreendemos mais drogas e mais recursos

desviados da corrupção que em 16 meses de sua

gestão?", completou André Mendonça.

Corrupção

De acordo com dados levantados pelo Correio, com

base em informações disponibilizadas pelo Ministério

da Segurança Pública, o Fórum Brasileiro de

Segurança Pública e pela Polícia Federal, é possível

comparar as duas gestões. As apreensões de

maconha pela Polícia Federal cresceram bastante

neste ano, em comparação com o ano passado.

Foram apreendidas 387 toneladas, de janeiro a

novembro, contra 265 nos 12 meses de 2019.

Em 2019, quando Moro esteve à frente da pasta, de

acordo com dados do próprio ministério, ocorreu a

redução no crime de roubo às instituições financeiras,

que teve queda de 36%; e nas taxas de homicídios,

com queda de 22%, em todo o país, de janeiro a

agosto de 2019. Os resultados refletiram ainda parte

da gestão do ex-ministro Raul Jungmann, que fez com

que as taxas criminais despencassem. De acordo com

o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2018,

as mortes violentas intencionais caíram 12% em todo

o país. Na ocasião da divulgação dos dados, o

instituto apontou que essa baixa na violência seria

refletida no ano seguinte, ou até 24 meses depois.

No entanto, de acordo com as informações das

secretarias de segurança pública dos estados, o país

registrou 25.712 homicídios nos primeiros seis meses

deste ano, um aumento de 7,1% em relação ao

mesmo período de 2019. Os números revelam que

uma pessoa foi assassinada a cada 10 minutos entre

janeiro e junho deste ano. No mesmo período, 110

policiais também morreram em serviço, o que também

aponta elevação 19,6% nos registros de homicídios

contra profissionais da segurança. Além disso, 3.101

pessoas morreram durante intervenções policiais.
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As diferenças entre Sergio Moro e André Mendonça à

frente do Ministério da Justiça são expressivas em

números, mas se tornam ainda maiores do ponto de

vista político. Os dois pontos mencionados por Moro --

interferência na PF e segunda instância -- no bate-

boca com Mendonça indicam os desgastes que

contribuíram para a saída do ex-minisro em abril deste

ano. A pressão presidencial na escolha do diretor-

geral da Polícia Federal motivou um processo contra o

presidente Bolsonaro, em curso no Supremo

Tribunal Federal. Os ministros ainda vão definir, em

plenário, se Bolsonaro prestará depoimento presencial

ou por escrito.

A relação de André Mendonça com o presidente é

diametralmente oposta à conturbada passagem de

Moro no governo. Considerado um dos aliados mais

fiéis do presidente, o ministro da Justiça por diversas

vezes saiu em defesa do chefe em momentos de

crise. A lealdade a Bolsonaro ainda parece firme,

mesmo após o chefe do Executivo pretetir Mendonça,

em outubro, na indicação a uma vaga ao Supremo

Tribunal Federal (STF). A cadeira na mais alta Corte

de Justiça ficou para o então desembargador federal

Kassio Nunes Marques.
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Sr. Redator

Autor: Cartas ao Sr. Redator devem ter no máximo

10 linhas e incluir nome e endereço completo,

fotocópia de

PolarizaçãoMuitos, no Brasil de hoje, se preocupam,

corretamente, com as narrativas belicosas e a

polarização política e ideológica diante da politização

da crise sanitária que o país atravessa com mais de

190 mil mortos. Devem também se preocupar com os

ataques à imprensa e o tom raivoso que predomina

nas redes sociais. São tempos exacerbados que, sem

dúvida, merecem a atenção de toda a sociedade. E,

diferentemente do que se viu em outras épocas, o

extremismo político se instalou, por meio do

negacionismo, carregado de teorias de conspiração,

imprecisões e omissões. A população ainda paga a

conta pelo desgoverno da ex-presidente Dilma, em

especial no que tange aos aspectos fiscais e

regulatórios. O paradoxal de todo esse momento de

pandemia que o país agoniza, por mais que nos

deparamos com a polarização constante da política, é

que devemos avançar em reformas como a tributária

e a política, assim como, combater o desemprego e

aprimorar a área da saúde. Esse clima de polarização

lembra os anos 1950 e o início dos anos 1960, que

culminou no movimento que derrubou o governo João

Goulart. As narrativas radicalizadas autorizam alguns

a temer por um retrocesso democrático. Apesar da

temperatura do meio político estar elevada, subindo

gradativamente com a pandemia, temos instituições

fortes, atuantes e responsáveis, além de múltiplos

atores e agremiações políticas comprometidas com a

democracia. Inclusive os militares. Reformas com

democracia e transparência são do que o país

precisa.Renato Mendes Prestes, Águas Claras

VacinaNesse tempo de pandemia, o meu sono sofreu

mudança. Durmo pouco. Passo horas meditando

sobre a possibilidade de ser infectado pelo novo

coronaviírus. Ah! Quando me vem à cabeça a

precariedade na saúde pública em nosso país, eu me

arrepio. Eu acredito que essa seja, também, a

preocupação de milhões de brasileiros. A gente sabe

que, por mais que os profissionais da saúde se

esforcem para cuidar bem dos pacientes, eles não

conseguem, falta tudo. Além dormir mal, comecei a ter

sonhos horríveis. O mais recente foi que, pela demora

do nosso governo em decidir sobre a aquisição de

vacina contra a covid-19, outros países compraram

tudo e nós ficamos a ver navios. Ah! Como sofri.

Acordei atordoado e gritando para a minha esposa:

arrume as nossas malas, viajaremos, para a Argentina

na tentativa de lá tomarmos a vacina. Assustada, ela

deu-me uns sacolejos e disse-me: "esperemos mais

um pouco. Parece-me que o presidente Bolsonaro vai

parar com esse lenga-lenga, que só serve para

estressar a população brasileira e, em breve, seremos

vacinados. "E aí me acalmei. Será que agora vai?

Não está dando para esperar. Quanta gente está

morrendo! Não é hora de brincar.Jeovah Ferreira,

Taquari

EducaçãoTenho lido diversos artigos do professor

Cristovam Buarque sobre prioridade da educação.

Contudo, considero que o problema maior é a

distribuição de renda e a inclusão social. Assim,

considero a educação apenas como um dos

componentes, devendo ser complementada por outras

medidas de desenvolvimento econômico e social.

Senão, transformaremos analfabetos desempregados

em doutores desempregados, como existem muitos.

P.S. Meu filho, engenheiro graduado na UnB, com

doutorado nos Estados Unidos, foi trabalhar na

Alemanha, por falta de oportunidades por aqui para

pessoas qualificadas como ele.Itiro Iida, Lago Norte

Terras públicasEm apenas 44 minutos, o Senado, na

noite do dia 15 último, aprovou um projeto absurdo

que agora segue para votação na Câmara Federal: o

que facilita a compra de terras no Brasil por parte de

estrangeiros. E chega ao cúmulo de aceitar que sejam

vendidos até 25% dos territórios municipais, isto é, 1/4

do nosso território poderá ser vendido, tornando-se

terra alienígena onde os brasileiros não poderão

entrar, pois será território estrangeiro. O projeto é do

senador Irajá Abreu, filho da senadora Kátia Abreu,

ex-ministra da Agricultura da presidente cassada
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Dilma Rousseff. Pergunta-se: a quem interessa um

projeto entreguista desses? Senhores ministros do

Supremo Tribunal Federal, isto é permitido pela

nossa Constituição? Se uma excrescência dessas for

aprovada, a China ou outro país qualquer se tornará

proprietária de 25% de nosso território. Rogo que

nossas Forças Armadas estejam vigilantes e não

deixem isso acontecer.Paulo Molina Prates, Asa Norte

Pode chegar 2021!Mais uma vez, um ano se

aproxima, e com isso muitos sentimentos nos

envolvem, com a expectativa de um novo ano com

novas possibilidades, pedidos, desejos, renovação,

planos, metas... Diante disso um momento de reflexão

para acalmar o coração e harmonizar os pensamentos

é uma boa opção. Nenhum ano será realmente novo,

se continuarmos a cometer os mesmos erros dos

anos velhos. Desejo a todos muita paz, alegria e um

país mais tolerante. 2021 será um ano de muitas

conquistas e vitórias para todos nós! Que 2021 venha

logo e traga boas notícias!Por dias melhores. Deus

abençoe o Brasil.José Ribamar Pinheiro Filho, Asa

Norte

Desabafo

Pelo retrovisor, vejo o futuro do Brasil.Eduardo Pereira

-- Jardim Botânico

Não se fala mais no mosquito da dengue. Será que

ele sumiu com receio do coronavírus?Benedito

Pereira da Costa -- Asa Norte

-- O presidente está aí?, alguém pergunta. -- Foi jogar

bola!, alguém responde. -- Quando ele volta?Só após

os fabricantes venderem vacinas para o Brasil! Cerra

a cortina: o jogo foi prorrogado por vários meses!Luis

Baldez -- Brasília
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Gilmar adia regra do TSE

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal

Federal (STF), concedeu liminar para que o novo

entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

sobre inelegibilidade não seja aplicado nas eleições

municipais deste ano, passando a valer apenas a

partir de 2022. A decisão, expedida no último dia 17

em uma ação apresentada pelo Progressistas (PP),

foi divulgada ontem, pela corte.

No despacho, o ministro observou que mudanças de

jurisprudências eleitorais no curso do pleito ou logo

após seu encerramento não devem ser ela foi presa,

na década de 1970, na ditadura militar. Em uma

conversa com apoiadores, Bolsonaro pediu que lhe

mostrassem um raio X para provar uma fratura da

mandíbula da petista. Entre risos, Bolsonaro declarou:

"Dizem que a Dilma foi torturada e fraturaram a

mandíbula dela. Traz o raio X para a gente ver o calo

ósseo. Olha que eu não sou médico, mas até hoje

estou aguardando o raio X.”

Em nota, Dilma rebateu as provocações feitas pelo

presidente e o classificou como "fascista", "sociopata"

e "cúmplice da tortura e da morte". "Quem não se

imediatamente aplicadas, conforme prevê o princípio

da anterioridade eleitoral determinado em 2012 pelo

próprio Supremo.

Com a consideração, o ministro rechaçou os

argumentos apresentados pelo presidente do TSE,

ministro Luís Roberto Barroso, para defender que

não houve uma virada jurisprudencial no novo

entendimento da Corte, apenas uma "orientação

plenária”.

Em novembro, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu

que, quando um candidato recorre contra uma

condenação,sentença para cassação de registro,

afastamento ou perda de mandato fica suspensa até o

julgamento de mérito da apelação, mas a sanção da

inelegibilidade é mantida.

"A 'orientação plenária' do TSE se mostra informada

de ineditismo", escreveu Gilmar Mendes. "Há, sim,

uma modificação na jurisprudência eleitoral, pela via

da nova interpretação conferida ao Código Eleitoral",

acrescentou. A liminar será submetida ao plenário do

Supremo, mas julgamento ainda não tem data

definida.
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O grande espetáculo de Trump

Autor: Elio Gaspari

Presidente passa o tempo jogando golfe, anistiando

comparsas e delirando

Faltam três semanas para o dia em que Joe Biden

assumirá a Presidência dos Estados Unidos. Com a

pandemia e Donald Trump, não se sabe direito como

as coisas funcionarão. Não se sabe sequer se ele irá

à cerimônia.

Numa época tomada pela Covid, pelas vacinas e por

Jair Bolsonaro, junta-se um espetáculo histórico: o

comportamento de Trump nos últimos dias de seu

governo.

Recusando-se a aceitar o resultado das urnas, o atual

presidente entrou na moldura de desespero e

desequilíbrio de Richard Nixon nos dias que

antecederam sua renúncia, em agosto de 1974. Ele

estava bebendo demais, brigava com a mulher e

chamou o secretário de Estado para rezar.

O chefe de seu gabinete temeu que ele se matasse.

Estava entendido que Nixon destrambelhara. Temeu-

se que, num surto, ele resolvesse usar armas

nucleares contra algum inimigo. Por isso, se ele

tentasse mexer nas bombas a ordem precisaria ser

confirmada pelo secretário de Defesa. Ela nunca foi

dada. Esses fatos, contudo, começaram a sair dos

bastidores aos poucos. Para consumo geral, ficou a

imagem do presidente deixando a Casa Branca com

um grande sorriso e os braços erguidos.

Trump está oferecendo um espetáculo público. Depois

de contestar o resultado das urnas, passa o tempo

trancado, jogando golfe, anistiando comparsas e

delirando. Nesse ambiente, surgiu até a ideia de se

colocar a maior democracia do mundo sob lei marcial.

Como não poderia deixar de ser, aporrinhou a mulher

porque teria aparecido pouco nas revistas de moda.

Desde novembro estava claro que Trump

destrambelhara, num patamar inédito. Acompanhá-lo

até o dia 20 de janeiro, seguindo cada detalhe de sua

partida, será um grande espetáculo. Algo como um

seriado de televisão.

Os EUA ralaram em duas décadas com dois dos três

piores presidentes de sua história: Trump e George

W. Bush. O terceiro foi James Buchanan (1857-1861),

que deixou para Abraham Lincoln a encrenca que

resultaria na Guerra Civil.

Dos três, o único que se conduziu como um

desequilibrado foi Trump. E daí vem a boa notícia: as

instituições americanas sobreviveram a um tatarana

na Casa Branca. Prova disso está no fato de que, ao

contrário do que supunham seus adoradores, a

judicialização do resultado eleitoral jamais dependeu

de uma decisão dos nove juízes da Corte Suprema.

Seus pleitos atolaram antes.

Noves fora Buchanan, a competição pelo título de pior

presidente fica entre Bush filho e Trump. Essa é uma

boa discussão. Como pessoa física, Trump ganha

com larga vantagem. Como a blindagem das

instituições impediu muitos de seus estragos, é

possível que Bush filho, com sua guerra no Iraque e a

recessão do fim de seu mandato, tenha causado mais

danos à nação. Registre-se que Bush, como seu pai,

é um ex-presidente exemplar, coisa que não há a

menor possibilidade de acontecer com Trump. (Está

aí a procuradora-geral do estado de Nova York,

encarregada de olhar para as finanças do doutor.)

Como lembrou o ministro Gilmar Mendes, valendo-se

de um provérbio português, "ninguém se livra de

pedrada de doido nem de coice de burro". Nem os

Estados Unidos. Dificilmente o mundo terá

oportunidade de acompanhar um espetáculo como o

que vem por aí.
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Erros afastam elo entre troca de cor e busca por cota racial

Autor: Daniela Arcanjo e Flávia Faria

"Quem descobriu isso foram vocês, eu não sabia",

disse Antonio Feitoza ao telefone. O então candidato

a vereador em Santana de Parnaíba (SP) acabava de

ser informado pela reportagem de que, para a disputa

deste ano, havia sido registrado como branco na

Justiça Eleitoral.

"Na verdade eu sou negro, sou bem escuro", disse o

petista que, em 2016, constava como pardo.

As fichas de participação para as eleições de 2020

mostram que 42 mil candidatos declararam uma cor

diferente da registrada em 2016. Em um universo de

quase 158 mil que concorreram nessas duas disputas,

o número corresponde a 27%.

O percentual é alto, mas o fenômeno de candidatos

alterando a declaração de cor de uma eleição para a

outra não é novo.

A Folha ouviu outros 35 candidatos de diferentes

estados nessa situação. A maioria disse que

desconhecia a mudança da cor da pele e culpou

integrantes da campanha pela imprecisão no registro,

indicando negligência dos partidos em relação à

autodeclaração.

"Foi um erro do partido", "não acompanhei o registro

da candidatura", "é o partido que põe" e variantes das

frases foi o que a reportagem da Folha mais escutou

ao telefonar para os candidatos e perguntar sobre a

mudança de cor no registro eleitoral.

Esse histórico de mudanças em diferentes eleições e

a aparente displicência dos partidos com o

preenchimento das fichas dos candidatos indica que o

fenômeno de mudança da cor da pele à Justiça

Eleitoral está desvinculado da criação de cotas

raciais para acesso ao fundo partidário -determinada

pelo Supremo em setembro, a menos de dois meses

do primeiro turno.

No caso de Feitoza, após o telefonema da

reportagem, o candidato a vereador em Santana de

Parnaíba disse ter conversado com a coordenadora

de campanha, que declarou a sua cor, para apontar o

erro. "Eu me incomodei porque eu prefiro assumir a

minha cor."

Ele já participou de três eleições, duas pelo PT e uma

pelo PV, e afirmou ter notado essa negligência com a

autodeclaração em ambas as siglas. Ele não foi eleito

neste ano.

Em 2020, a mudança de cor atingiu 27% dos

candidatos. Nos outros anos, o percentual de

mudança no registro é quase o mesmo: considerando

os pleitos de 2014, 2016 e 2018, variam de 26% a

28%.

O valor absoluto, contudo, é menor: há menos

candidatos nas eleições gerais que nas municipais, e
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o número dos que concorrem em dois pleitos é

consideravelmente menor (não chega a 10 mil).

Não é possível fazer uma comparação com outra

eleição municipal, como a de 2012, porque o TSE

(Tribunal Superior Eleitoral) começou a registrar a

cor autodeclarada a partir de 2014.

A mudança mais comum é da cor branca para parda.

Em seguida, vêm os que se declararam pardos e

passaram a se identificar como brancos. As

proporções são parecidas: variam de 35% a 40% no

primeiro caso e de 31% a 34% no segundo.

Há ainda 656 candidatos que mudaram a cor

declarada de 2016 para 2018 e, em 2020, alteraram

mais uma vez. Eles são 14% dos 4.652 que se

candidataram em todas as três disputas.

Os erros nos preenchimentos das fichas são

observados em outros campos também, mas são

mais raros: alterações de sexo, CPF ou data de

nascimento ocorrem com menos de 5% dos

candidatos.

Leandro Ribeiro, que concorreu a um cargo de

vereador pelo PSL em Mirassol, interior de São Paulo,

também foi declarado pardo em 2016 e branco neste

ano. Ele alega desorganização no seu partido

anterior, o então PT do B e atual Avante.

Ribeiro ficou em dúvida quando a reportagem

perguntou sobre a sua autodeclaração, mas por fim se

definiu branco, como consta em seu registro de

candidatura. O candidato também não conseguiu uma

cadeira na Câmara Municipal da cidade.

Identificado como branco em 2016, Ivanei Oliveira dos

Reis foi registrado como preto neste ano, também por

um erro na administração do PSOL, partido pelo qual

concorreu à vereador em Vinhedo.

"Eu não me declarei como branco [em 2016], não me

consultaram", diz o psolista, que não conseguiu uma

cadeira na Câmara.

Não é possível atrelar o fenômeno a nenhuma sigla.

Dos 35 candidatos com que a Folha falou, apenas

quatro afirmam que refletiram e coscientemente

mudaram a autodeclaração.

É o caso de Marcos Mendes, que tentou a

continuidade de seu mandato como vereador pelo

PSOL em Salvador. "Me considero pardo. Mas refleti

e optei por colocar branco desta vez para evitar

problema. Não quero que digam que estou me

aproveitando", afirma o vereador, que não foi reeleito.

Heitor Freire, que tentou a Prefeitura de Fortaleza

pelo PSL, também quis evitar confusões.

"Tenho origem miscigenada, mas coloquei branco

para evitar qualquer questionamento. Foi uma decisão

que tomei de maneira muito leve, sem levar em conta

16



Veículo Data
Folha de S. Paulo/Nacional 30/12/2020
Página Editoria Assunto
5 Poder STF

nenhuma questão ideológica", diz Freire, que

terminou em 7º lugar no primeiro turno, com 1,66%

dos votos.

Então candidato à vereador de Curitiba pelo PTC,

Orlando Andrade também foi informado pela Folha

sobre a mudança -da cor preta para a branca- e

levantou uma hipótese: "A primeira vez [em 2016] foi

feito como negro, eu sou negro. Só se está havendo

problema por causa da cota'.

A desconfiança de Andrade parece não ter respaldo

nos dados, que apresentam pouca variação em

relação a outras eleições.

?Entidades do movimento negro tem defendido a

implantação de mecanismos de fiscalização para

evitar possíveis fraudes.

O resultado das eleições mostra que o total de

vereadores negros eleitos subiu de 42%, em 2016,

ano das últimas eleições municipais, para 45% em

2020. Brancos caíram de 57% para 53,5%.

Houve uma diminuição da diferença, mas que ainda

não reflete a composição da população brasileira, na

qual pretos e pardos somam 56%.

Juarez Xavier, professor do curso de jornalismo da

Unesp de Bauru e presidente da Comissão Central de

Averiguação da universidade que analisa eventuais

fraudes da política de cotas, diz não se surpreender

com os números.

"Era esperado, lamentavelmente, porque não se tem

um debate consistente sobre as questões étnico-

raciais no Brasil."

?Xavier afirma que o ideal seria ter uma comissão de

averiguação das autodeclarações, como são feitas

para as políticas de cotas no serviço público e nas

universidades. "A autodeclaração, para efeito da

política pública, só pode ser efetivada se ela tiver uma

heteroidentificação."

Sem isso, explica, seria difícil identificar se a natureza

do erro é ignorância, fraude ou negligência.

"Os critérios já foram definidos pelo STF. Não é só

autodeclaração, precisa ter uma heteroidentificação, e

os critérios são textura de cabelo, aspectos

fisionômicos negroides e cor da pele. Não

isoladamente, mas o conjunto dessas características."

A reportagem pediu ao TSE um balanço de quantos

candidatos haviam solicitado retificação do registro de

cor neste ano por erro de preenchimento na ficha,

mas o órgão disse que não tinha esse levantamento.

O tribunal afirmou que a declaração de cor e raça dos

candidatos é autodeclaratória e é feita durante o

pedido de registro de candidatura nos cartórios

eleitorais.
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Somos mais de 100 CEOs investindo em startups, diz presidente
de grupo
Autor: Beatriz Montesanti

Foi ainda no ano passado que Orlando Cintra

reuniuemumalmoçoumgruIP*a? de amigos executivos

para ar sobre incentivos ao empreendedorismo. Delá

para cá, osjurosno país caíram a níveis recordes, a

pandemia acabou comalguns negócios, enquanto

outros surgiram e se reinventaram coma tecnologia.

Nesse cenário, surgiu o BR Angels, grupo de

investidores-anjos que reúne mais de cem presidentes

de grandes empresas no Brasil e resultado gaquele

almoço em 2019.

A ideia é reunir a experiência corporativa para realizar

investimentos inteligentes em startups ainda em fase

inicial. O investimento-anjo consiste no primeiro

aporte, ou um dos primeiros, que essa empresa

recebe quando ainda está validando seu

produtooumodelo denegócio e explorando o mercado.

Segundo Cintra, o objetivo doBRAngels é não apenas

colocarodinheiro mas principalmente oferecer a

expertise de seus integrantes, executivos de estrada,

para novos empreendedores, ajudando assimseus

negócios a prosperar.

Entre os associados estão Renato Franklin, da

Movida, Bruno Serapião, presidente do Conselho da

Hidrovias do Brasil, Monica Herrero, conselheira da

Stefanini, e Claudio Raupp, da HP.

A organização, que fez o primeiro aporte em abril,

fechará o ano tendo investido R$12, 5 milhões em oito

startups. Cada uma recebe um tíquete de cerca de

R$1, 5 milhão, que é rateado entre todos os

investidores da rede.

Seu fundador acredita que o ecossistema de

investimento tenha sido favorecido não só pelo juro

baixo mas também por uma espécie de 'filtro'

quesurgiudevido à pandemia.

'O Brasil viveuum momento de boom de investimentos

em geral, e isso trouxe como efeito colateral o

surgimento de muitos novos negócios. AÍ virou uma

coisa de precisar depurar muito para achar os bons',

diz.

'Quando chegou a pandemia, isso deu uma apurada.

As startups estão pensando planos melhores, porque

o dinheiro ficou mais escasso em um primeiro

momento. Cada vez mais o ecossistema está se

preocupando em não investir em qualquer coisa'

* Comosurgiuo BRAngels? Eu souda área corporativa,

ocupei posições de presidência e vice-presidência em

empresas detecnologia e sempre tive contato com

startupsnessas corporações. E eu sempre vi nos

executivos, naslideranças, um brilho nos olhos para

falar com startups, mas muito pouca intimidgde

econhecimento do setor.

No outro lado, quando eu comecei a fazer

investimento-anjo, percebi que era um mundo

superlegal, de empreendedores fantásticos

começando suas empresas, precisando de capital,

mas sobretudo precisando de conhecimento, de

experiência ementoria. Esses dois mundos não

conversavam muito bem.

No dia 20 de maio de 2019, não faz muito tempo,

mandei WhatsApp para sete amigos perguntando o

que eles achavam de saber mais sobre o mundo de

investimento-anjo e criar um programa de mentoria

forte, colocando um dinheiro inteligente que

funcione nas startups.

Fizemos um almoço, esses amigos falaram que

topavam, queriam aprender mais sobre isso e

poderiam trazer mais amigos para começar esse

grupo. De 7 viraram1o, que viraram2o, 40. Fechamos

uma Erimeiraleva de 50 pessoas, e

oje somos mais de 100 associados. Cresceumuito

rápido. Qual é o diferencial em relação a outras redes

de investidores-anjo? Temosum DNA, uma pegada

muito forte de presidentes-executivos, grandes

empreendedores que têm conhecimento e podem

colocar nas startups, alémdocapital financeiro. É

também um grupo de homens e mulheres que já são

seniores e querem aprender sobre inovação,

conhecem pouco do dia a diado que é um pequeno

negócio.

Nosso bordão é: 'Já imagi

nou ter mais de cem presidentes-executivos aiucândo

sua startups?'. Ninguém consegue pagar por isso,
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mas é o que fazemos. Como o sr. se tornou

investidoranjo? Na minha carreira enquanto executivo

de tecnologia eutinha muito contato com startups e

sentia que elas pediam alguma mentoria e que

mesmo aquele conhecimento que, para mim, como

executivo, não era algo superimportante ou diferente,

para as startups era 'uau, quelegal, como fez

diferença para mim'.

Em seguida comecei através da Anjos do Brasil, que

foi a primeira rede de que eu participei e entendi como

funcionava, acho que eles fazem um

trabalhomagnífico no mercado em termos de

evangelização, mostrando que o investimento-anjo é

algo que pode começar com valores baixos. Você não

precisa de milhões para investir em uma startup.

Pensei que era uma forma de, primeiro, fazer

diferença para o negócio de alguém. Segundo,

colocar um valor financeiroe eventualmente ter

retorno, e, terceiro, era uma forma de devolver à

sociedade aquilo que decertom7odo eu conquistei

enquanto sucesso na minha carreira, e fazer um Brasil

melhor, ajudando a dar certo negócios que precisam

de muito suporte. Como cem executivos se or

ganizam para escolher como investirjuntos? Quando

falamos que somos mais de cem CEOs, é superlegal

do ponto de vista de matéria-prima para o mercado.

Por outro lado, traz uma complexidade muito grande,

porque, você imagina, são cem homens e mulheres

superinteligentes e com per fil deliderança muito forte.

Para dar certo, a gentecriou uma governançamuito

democrática. Começando pelas plenárias, em que

trazemos startups uma vez por mês, agora

selecionamos oito por mês em dois grupos de

avaliação. Nessa plenária todos os associados que

participam votam se querem olhar maisa fundo ouse

queremreprovar. Se 50% mais um votarem sim,

avaliamos, senão, declinamos.

Quando decidimos avaliar, os associados formam

umgrupomenor de15 pessoas, considerando

osconhecimentosespecíficos de cada um. Se é uma

startup de saúde, participam desse grupo associados

de empresas da área, que conhecem melhor esse

negócio. Esse grupo trabalha por um mês para

concluir se vale a pena investir no negócio ou não.

Feitaa avaliação, decidimos emum comitê se vamos

para a frente, e aí todos os associados votam. Ou

seja, são pelo

menos quatro níveis de seleção, em que fazemos um

raiox, falamos com clientes, avaiamos segmento,

discutimos com empreendedores e tentamos

conhecer bem os sócios-fundadores das startups.

Quantas startups passam por esse crivo? Entre todas

as startups que chegaram ao BR Angels, decidimos

investir em 1% até agora. Para mim, é uma métrica

supersaudável e significa que estamos de fato

selecionando o 'crême de la crême'. São mais de mil

startups aaliadas, e estamos crescendo essenúmero

exponencialmente. E, quanto mais conhecidos

ficamos, mais vai aumentando essa boca do funil.

Quemsão esses investidores? Quais são os critérios

para fazer parte do grupo? O BR angels é um grupo

de invesimento-anjo, não é um fundo, então opera de

forma diferente. Em um fundo você sai captando

investidores. Em um grupo de investimento, não, você

aceita investidores considerando determinados

critérios.

O que usamos muito é indicação da nossa própria

base. Primariamente executivos e executivas de

grandes empresas, ou grandes empreendedores, e

que possam agregar valor em startupssea em que

segmento for. Pode ser saúde, mineração, petróleo. . .

mas é preciso uma carreira sólida com bastante

conhecimento. Pode ser jovem também, temos um

executivo jovem do segmento de ga mes, é

superinteressante para o BR Angels.

U nosso segundo cnterio « ter vontade de fazer o

investi mento-anjo, que não é tradi cional, é um

investimento en que você se doa muito. Já exis te

uma ação para, a partir d. janeiro, talvez aumentarmo:

mais uma turma. Temos mai de 30 CEOs querendo

entra no BR Angels, e aí seriam trê reuniões com

duas startups O que motiva um executivt com uma

carreira sólida a s: tornar um investidor-anjo

considerando o risco? D: certa forma a ãrande parte

dos CEOs, presidentes, já ten certarealização, seja

financei ra ou seja de carreira. Eu ti nha também essa

dúvida nº começo, para ser bem since ro, de pensar:

'Poxa, será qu vai ser só um verão aqui?'. |
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claramente não é.

A primeira coisa é que ele: têm curiosidade de sair un

pouco da caixa corporativa Quem é empresário já ten

uma veia mais empreende dora e solta. Quem é

executi vo vem das regras da corpo ração. Eletem

curiosidade so bre inovação. E, uma vez qui ele entre

nisso, percebe qu: aprende demais. Passa a te outro

papel no ecossistem; : que não só de executivo, co

meça amudar amentalidade O que buscam ao

selecionar a startups? Oprimeiro H]onton padrão de

mercado: olhamo: o empreendedor, que é quen faza

diferença no estágio qu agente investe. Esse sócio, o

grupo de sócios, tem que en cantar, tem que fazer a

dife rença, serem homens e mu lheres brilhantes.

O segundo ponto é onde nó

fazemos a diferença na startup, o quanto nós

podemos de fato ajudar. De nada adianta uma startup

maravilhosa, que tem empreendedores muito bons, se

ela for de um segmento que só 10% do BR Angels

conhece. AÍ go% não vão colocar nenhum valor.

Umponto muito importante aí é também não conseguir

mos entregar onosso potencial de mentoria, porque a

gente sente que o empreendedor não vaireceber bem.

János deparamos com empreendedor muito bom,

mas confiante a ponto de beirar a arrogância. Vamos

falar, e a pessoa vai responder que já sabe o que tem

que fazer. Aí não funciona.

E o terceiro critério é ser um negócio digital e

escalável. Não olhamos negócios de economia real,

apesar de haver muitos superatrativos. Também não

investimos em startups que exigem um tíquete muito

alto, como é o caso muitas vezes no setor de

infraestrutura ou em startups B2C (sigla para negócios

voltados ao consumidor final). Vocês têm um olhar

para a diversidade? Hoje a grande maioria dos

investidores é do Sudeste, mas agora tenho também

do Nordeste. Não fosse a pandemia, não

investiríamos tanto no remoto, e, não fosse oremoto,

não teríamos investidores do Nordeste.

Nóstemos também aintenção de criar um terceiro

grupo de investidores que tenha como tese o

propósito. Acho que os negócios que não estão se

preparando para de alguma forma estar à frente disso

vão perder valor. Nós jáavaliamos em plenárias como

as startups olham para a questão da diversidade. Tem

empresa que ainda não está pensando nisso.

Mas, enquanto empreendedores, temos apenas uma

mulher, que é a Deborah Folloni [fundadora da

Chiligum, startup que automatiza vídeos publicitários].

É pouco, tem que fazer mais, e não só nas startups,

mas precisamos fazer também um esforço grande do

lado dos associados. Como avalia o ecossistema

atual de startups no Brasil? O Brasil está bem atrás

quando a gente compara com EUA e outros países,

mas, olhando o copo meio cheio, acho um momento

superespecial, com grande aceleração nosúltimos

anos. Nossos números de investimento já bateram o

ano passado em novembro, e este é um ano de

pandemia.

Isso tem diversos motivos: um óbvio é o dinheiro fácil.

Investimentos em CDI, renda fixa, estão escassos,

então as pessoas estão arriscando mais.

Outroladoé que as startuªªs estão melhorando em

qualidade. O número de unicór nios vem crescendo, e

o Brasil vem aparecendo nos últimos anos em

gráficos globais. Como a pandemia afetou esse

ecossistema? O Brasil viveu um momento de boom de

investimentos em geral, e isso trouxe como efeito

colateral o surgimento de muitos novos negócios. AÍ

virou uma coisa de precisar depurar muito paraachar

os bons. Eu tinha a sensação de haver poucas

startups muito boas.

Quando chegou a pandemia, isso deu uma apurada.

As startups estão pensando planos melhores, porque

o dinheiro ficou mais escasso em um primeiro

momento. Cada vez mais o ecossistema está se

preocupando em não investir em qualquer coisa,

aprendendo a investir melhor, essa é minha

percepção. Qual é sua expectativa para um pós-

pandemia, como manter esse ritmo de crescimento?

As expectativas de diminuição dos investimentos

durante a pandemia não se concretizou. Pelo

contrário, acelerou. Na minha opinião, vaicontinuar.

Masprecisamos selecionar bem os negócios, para não

criar bolha e entrar em qualquer coisa.

O Brasil viveu um momento de boom de investimentos

em geral, e isso trouxe como

efeito colateral
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o surgimento de muitos novos negócios. AÍ virou uma

coisa de precisar depurar muito para achar os bons.

Eutinha a sensação de haver poucas startups muito

boas. Quando chegou

a pandemia, isso deu uma apurada

A fraternidade precisa de você, magistocrata, nessa

luta por distinção e luxúria

A abertura do JusPorn Awards 2020 assanhou as

salas de Justiça do país. Magistocratas esquecidos na

lista inicial de indicados correram para entrar na

disputa. Houve também reação de leitores diante de

prêmio tão indecoroso.

Um disse que enxergo o 'copo meio vazio', não o

'copo meio cheio'. Para funcionar, a metáfora pede

que o copo tenha líquido perto da metade. O otimismo

pode ajudar a viver, mas não é virtude analítica. Chico

Buarque consola: 'É sempre bom lembrar que um

copo vazio está cheio de ar'. O copo da magistocracia

está cheio de férias e auxílio-autoestima também.

Outro leitor, mais aborrecido, perguntou por que

nunca trato da 'magistériocracia'. Foi um revés

inesperado e desconcertante. Os manuais de

interpretação do Brasil ainda se omitem sobre esse

ator influente nos conflitos distributivos do país, o

'professor'. Nada como um vigilante da magistocracia

para jogar luz nas surpresas sociológicas do país.

A hora esperada chegou. O TJ-SP, pelo conjunto da

obra, estava com as mãos na taça. Teve

desembargador descamisado violando a lei em

francês, outro negando habeas corpus a presidiários

para 'prender o vírus', teve juiz punido por viés

ideológico e juiz 'nem aí com a Lei Maria da Penha'.

Mas não foi dessa vez. Ao solicitarem vacina express,

STF e STJ chutaram a porta para mostrar quem

manda nessa esbórnia pandêmica.

A Fiocruz rejeitou o pedido, mas a cúpula da Justiça

ainda inventará outra saída. Luiz Fux explicou, 'com

ética e delicadeza', que a 'preocupação com a

sociedade já foi demonstrada em 8.000 ações'. Queira

saber o que há entre essas 8.000 ações. Foi um sopro

de hálito magistocrático: continuarão 'trabalhando em

prol da sociedade' se vacinados antes da sociedade.

'Sou contra privilégios', Fux disse depois. Sua

biografia confirma a autenticidade.

Fux é uma espécie de Romero Britto dos tribunais. Só

não tem a capacidade de pintar um retrato alegre e

multicolorido de Bia e João Doria em Miami. Lembra

um Rolando Lero, mas lhe falta a consciência do tanto

que ignora. Rolando Lero não se levava a sério.

Dotado de noção do ridículo, sua pompa exalava

autoironia. A pompa de Fux é sincera. Se você disser

que "pompa sincera" não existe, recomendo uma

tarde de TV Justiça.

Um tal de Drummond convidou Fux a recomeçar:

'Você é o que você fizer de você. Busque um lugar

calmo e leve a Deus uma prece. Recomeçar é só uma

questão de querer'. Não confessou em que anais da

poesia nacional encontrou esse furo literário. E agora,

Luiz?

Alô, alô, juiz, promotor e procurador honesto e

trabalhador que não participa da pornografia mas se

deixou enfezar pelo JusPorn Awards: o prêmio não é

sobre você. Essa identificação carnal com a instituição

é sintoma do que essa corporação pode fazer contigo.

Moralmente e cognitivamente. Abraçar e defender a

magistocracia é parte opção, parte resignação, parte

sacanagem.

Resistir à tentação magistocrática tem custos e

benefícios. Se os custos lhe parecem maiores que os

benefícios, bem-vindo à confraria, você tem espinha e

musculatura ética para o trabalho. A fraternidade

precisa de você nessa luta por distinção e luxúria.

Fique a postos para furar a fila do pão ou de qualquer

outro bem coletivo. Aos poucos você vai assimilando

esse currículo oculto. Logo receberá sua primeira

comenda por bom comportamento.

A dedicação do indivíduo ético a uma instituição

corrupta e autoritária é problema filosófico

incontornável dos séculos 20 e 21. Não se sai

eticamente ileso após carreira profissional em

instituição tão estragada.

Assim como nenhum cidadão privilegiado sai

eticamente ileso de uma sociedade tão desigual e

brutalizada como a brasileira. Em parte, estamos no

mesmo barco da responsabilidade.

Mas tome cuidado, magistocrata, para não anestesiar

a consciência. Não é tudo a mesma coisa. Dentro

dessa sociedade desigual e brutalizada, as
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instituições de Justiça operam a máquina mais

voluptuosa de reprodução de privilégio e violência. E

operam nos porões como ninguém. A face 'hardcore-

plus' da pornografia brasileira está nos espaços que a

magistocracia governa. Uma aberração específica

pede tratamento específico.

O JusPorn Awards tem grandes expectativas para

2021, ano com potencial juspornográfico incomum. O

pecado mora ao lado da toga. Anote: 'Nenhuma

nudez judicial será castigada. Toda desfaçatez

magistocrática será premiada'.
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Terra arrasada

Agenda ideológica de Bolsonaro causa retrocesso

civilizatório em políticas ambientais e fundiárias

Não se pode alegar surpresa diante da sanha

destruidora do governo Jair Bolsonaro em áreas

naturais e rurais do país. Trata-se quase de

compromisso de campanha.

Bolsonaro investe contra políticas de preservação

ambiental escorado na doutrina ultrapassada de que a

regulação impede o desenvolvimento econômico. Não

extinguiu o Ministério do Meio Ambiente, como

pretendia, mas acabou por entregá-lo a um sabotador.

Ricardo Salles, mantido no cargo, ao que parece, por

pirraça do presidente, realiza a missão de implodir a

pasta com a empáfia dos que não conhecem limites.

De mais grave, manietou o Ibama, principal órgão de

controle capaz de estancar o desmatamento â?"e

responsável, no passado, pela aplicação de multa a

Bolsonaro por pesca ilegal.

Em 2021 a agência ambiental combalida terá

orçamento 4% menor. Penúria de recursos e assédio

de fiscais por chefias aliadas ao ministro fizeram

despencar 60%, de 2019 para 2020, os termos de

embargo de propriedades que perderam vegetação

natural sem autorização, repetindo retrocesso do

primeiro ano do atual governo.

Política de devastação bem-sucedida: 11.088 km² de

floresta amazônica desapareceram pelas mãos de

grileiros, garimpeiros e madeireiros ilegais, princípio

da cadeia que ao final beneficia pecuaristas e

fazendeiros. Caíram ainda 7.340 km² de cerrado, que

tem menos da metade da área da Amazônia e, por

isso, sucumbe a ímpeto destruidor ainda mais grave.

As queimadas avançaram 12% no ano, concentrando-

se no Pantanal, onde o incremento foi de 120% (de 10

mil focos, em 2019, para 22 mil). No conjunto dos seis

biomas do país, os mais de 222 mil incêndios

detectados por satélite ainda não alcançaram a média

anual tenebrosa da década 2001-2010 (287 mil),

porém seguem firme nessa direção.

Não admira que o Ministério Público Federal tenha

oficiado já cinco vezes para defenestrar Salles,

investidas até aqui rejeitadas pelo Judiciário. A

parcela mais moderna do agronegócio, algo

tardiamente, se mobiliza contra a gestão ecocida que

corrói a imagem do país exportador de commodities.

A condição de pária internacional se agrava com a

recusa presidencial em implementar políticas

fundiárias. Não houve terra indígena identificada,

declarada ou homologada; os recursos para

reconhecimento e indenização de territórios

quilombolas praticamente foram eliminados.

São direitos e obrigações constitucionais que

Bolsonaro teima em descumprir à vista do mundo

todo, começando pelos brasileiros.
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Ilegítima defesa

STF e, se necessário, Congresso devem evitar que

reforço ao Tribunal do Júri favoreça feminicidas

Está nas mãos dos 11 ministros do Supremo

Tribunal Federal â?"entre os quais apenas 2

magistradasâ?" deliberar, ainda que indiretamente,

sobre um dos principais entraves para a punição de

feminicidas no Brasil: o argumento de legítima defesa

da honra.

Apesar de ultrapassado e ultrajante, esse tipo de

defesa, que busca absolver o acusado apelando para

a sua honra marital ou outra estultícia que o valha,

convence por vezes os júris populares.

O termo se popularizou em 1979 no primeiro

julgamento de Doca Street, que assassinara sua

companheira, Ângela Diniz, com quatro tiros. À época,

o primeiro júri absolveu o homicida â?"que, em 1981,

foi condenado por um novo júri, após a anulação do

primeiro.

Pela Constituição, ao Tribunal do Júri compete julgar

os crimes dolosos contra a vida. Por se tratar dos

delitos que mais chocam a comunidade, ou assim

deveriam, a Carta deixa a decisão a cargo de

cidadãos não togados, garantindo-lhes a "soberania

dos veredictos".

O que está em jogo no STF é se tribunais, em

recurso, podem ordenar que um novo júri seja

realizado após absolvições decididas de forma

manifestamente contrária às provas presentes nos

autos. Tal prática encontra amparo no Código de

Processo Penal desde 1948.

A controvérsia atual reside na possibilidade de o júri

ser anulado quando absolve mesmo reconhecendo

que o crime ocorreu e que o acusado foi o autor.

Reforma de 2008 na lei instrui que o júri seja

questionado primeiro se o fato criminoso ocorreu,

depois se o réu é seu autor ou dele participou e, em

seguida, "se o acusado deve ser absolvido". O perigo

mora nos casos em que se responde afirmativamente

às três perguntas â?"e à última após apelos da defesa

por piedade ou clemência.

No caso concreto em debate no STF, um homem foi

absolvido de tentativa de homicídio pelo fato de a

vítima ter sido responsável pelo assassinato de seu

enteado. O que a corte decidir valerá para todos os

processos futuros similares.

Recentemente, a Primeira Turma, mudando

entendimento anterior, decidiu por 3 a 2 rejeitar a

realização de um novo júri contra um acusado de

tentar matar a esposa com golpes de faca â?"seus

advogados alegaram a defesa da honra.

Trata-se, pois, de questão delicada a envolver o

instituto problemático do Tribunal do Júri, que ao

menos em tese é cláusula pétrea da Constituição.

Espera-se que o Supremo e, se necessário, o
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Congresso saibam controlar na lei as distorções que

resultam em impunidade e violência contra mulheres.
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Solidariedade , utopia triste?

Autor: Cristiano Rodrigues

Quando a pandemia da Covid-19 chegou ao país os

otimistas vieram nos tranquilizar e garantir que a

humanidade sairia melhor após uma crise sem

precedentes. A solidariedade e o empenho mundial

em prol do bem comum prevaleceríam sobre

interesses particulares e casuísmos de ocasião.

Porém, a pandemia apenas revelou quem somos,

mas foi incapaz de alterar de maneira drástica nossa

essência. Então, o que a crise da Covid-19 tem

revelado sobre a sociedade brasileira?

Primeiramente, a extensão da nossa desigualdade -

de classe, raça, gênero e regional - , um dos fatores a

contribuir para fragilizar os laços de solidariedade

entre os cidadãos. É emblemático que, no Rio janeiro,

os primeiros casos de Covid foram relatados entre

pessoas de classe média-alta, moradores do Leblon,

recém chegados de férias na Europa.

Mas a primeira vítima fatal no estado foi uma

empregada doméstica de 63 anos, negra e moradora

de Miguel Pereira, contaminada ao ter que trabalhar

na casa da patroa, que contraiu Covid na Itália. Essa

primeira morte indicou uma tendência, pois a maioria

das vítimas do novo coronavírus no Brasil é negra,

moradora das periferias e mais jovem do que em

outros países.

A hipocrisia é outro traço da sociabilidade brasileira

que a pandemia reavivou.

No discurso, somos favoráveis ao isolamento social,

repetimos ad nauseam a hashtag #ficaemcasa e

ovacionamos profissionais de saúde que arriscam

suas vidas. Na prática, faltam políticas públicas

voltadas para a proteção de trabalhadores que não

têm o privilégio de ficar em casa.

Jair Bolsonaro, com seu discurso negacionista;

Carlinhos Maia, e sua festa de Natal de gosto

duvidoso; e Neymar, que planeja receber cerca de

500 convidados na celebração de final de ano, são o

epítome da hipocrisia brasileira. Não veem qualquer

contradição em defender o isolamento social

publicamente ao mesmo tempo em que expõem os

outros ao risco, já que se orientam meramente pela

vaidade.

A defesa de privilégios, tão bem descrita por Milton

Santos ao afirmar que "a classe média não quer

direitos, ela quer privilégios, custe os direitos de quem

custar", veio à superfície em variadas formas em

2020.

Da empregada doméstica do Leblon aos ministros do

STJ e STF solicitando prioridade no recebimento de

vacinas, elementos de uma sociedade altamente

hierárquica se apresentaram com requintes de

crueldade.

Por isso, não é inequívoco pressupor que um país

melhor surgirá no pós-pandemia. Antes, é

fundamental enfrentar seriamente nossas

desigualdades, ou seguiremos vendo a solidariedade

se revelar como apenas mais uma utopia triste.
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O que fez o Congresso contra a violência?

Autor: Carolina Souto e Felippe Angeli

Pouco criativas, propostas aumentam penas ou criam

condutas criminais

Carolina Souto

Gestora de políticas públicas e assistente de

'advocacy' do Instituto Sou da Paz

Felippe Angeli

Advogado, mestre em ciências políticas e gerente de

advocacy do Instituto Sou da Paz

O ano de 2019 marcou a estreia de Jair Bolsonaro na

Presidência da República e a inauguração da 56ª

legislatura no Congresso Nacional. Como é sabido, a

segurança pública é pauta de interesse particular do

presidente, próximo de policiais e defensor de política

armamentista radical.

No Congresso, com alta taxa de renovação

parlamentar e aumento de 121% no número de

deputados com origem em carreira militar ou policial

â?"foram 42 eleitos (as)â?", a segurança pública foi

um tema preponderante em 2019, com intensa

participação do Poder Executivo.

A cruzada armamentista de Bolsonaro, que desde o

início do mandato publicou dez decretos e seis

portarias para ampliar o acesso e a circulação de

armas e munições, e o dito "pacote anticrime",

encampando pelo ex-ministro Sergio Moro, pautaram

parte significativa do debate parlamentar no tema.

Congressistas de diversos partidos apresentaram

medidas para cassar os atos armamentistas do

presidente, sendo que uma delas chegou a ser

aprovada pelo plenário do Senado. O ataque à política

nacional de controle de armas também foi contestado

junto à Justiça Federal e ao Supremo Tribunal

Federal, enquanto o projeto "anticrime" de Moro

sofreu modificações na Câmara.

Ano após ano, vemos tendências se confirmarem na

atividade parlamentar na área: uma atuação pouco

criativa e que aposta prioritariamente em propostas

que aumentam penas ou criam novas condutas

criminais, algo como fazer tudo exatamente igual e

esperar que os resultados sejam diferentes. Se o

direito penal fosse a vacina para a pandemia de

violência, já teríamos erradicado o problema. Mas não

é o que se vê após o aprisionamento de centenas de

milhares de jovens negros e pobres e o surgimento de

dezenas de facções no sistema prisional.

Também observamos ações promissoras, como um

aumento significativo de projetos de lei que tratam da

violência contra a mulher, assim como a aprovação da

lei nº 13.880/2019, que altera a Lei Maria da Penha

para apreender a arma de fogo do suspeito de

violência contra a mulher enquanto o caso não for

julgado. Esse projeto tramitou rapidamente graças a

uma mobilização de deputadas federais e representou

um avanço importante num ano marcado por tantos
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retrocessos na política de controle de armas.

A lição que fica é a a urgência de olharmos para a

segurança pública sob outra perspectiva, e não é

exagero afirmar que o país precisa de uma grande

reforma nessa área. O Brasil convive com níveis

insustentáveis de violência, que vitima

majoritariamente a juventude negra e pobre, e isso é

fruto de um modelo de segurança pública orientado ao

confronto, numa lógica de guerra entre concidadãos.

Esse modelo imoral, além de não apresentar

resultados, produz a polícia que mais mata e que mais

morre no mundo.

Infelizmente, não temos esperança de que o

presidente da República nos lidere rumo à

solidariedade, à fraternidade e à igualdade que tanto

almejamos. Mais do que nunca, o modelo de freios e

contrapesos da Constituição de 1988 se faz

necessário, e o Congresso Nacional se vê frente a

uma responsabilidade imensa na defesa da

democracia e do povo brasileiro. Continuaremos

monitorando.
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PAINEL DO LEITOR

Gol na Vila

A imagem do presidente Bolsonaro fazendo um gol na

Vila Belmiro pode ser analisada sob uma perspectiva

simbólica. É evidente que tanto o time dele quanto o

rival prepararam a jogada, com escancara da ajuda do

goleiro. Com a possibilidade de impeachment

praticamente afastada, o que o Brasil precisa fazer

nos próximos dois anos é o que aconteceu no jogo: os

demais poderes conduzirem o país, com, sem e

apesar de Bolsonaro, fazendo dele um mero fantoche

que só empurre a bola para o gol. Luciano Harary

(São Paulo, SP)

Vacina

"Para Bolsonaro, laboratórios é que deveríam ir atrás

do Brasil" (Saúde, 29/12). O ministro Paulo Guedes

podería ter ensinado ao presidente que a lei da oferta

e procura não pode ser revogada por ninguém, nem

mesmo pelo seu ministro Kassio Nunes. Comprar

vacinas no auge de uma pandemia não é como

comprar banana na feira. Declarações como essa

revelam a total incapacidade de Bolsonaro para o

exercício do cargo máximo da República. Fernando H

intz Greca (Curitiba, PR)

O presidente Zero -Zero é patético. O mundo correndo

atrás de laboratórios pelas vacinas, e o inconsequente

manda os laboratórios correrem atrás do Brasil?

Insano, passível de tratamento psiquiátrico. Luís

Cláudio Marchesi (São Paulo, SP)

O governo informa que nenhuma vacina solicitou

autorização da Anvisa. Ouvindo essa afirmativa o

povo fica com a impressão de que o atraso na

vacinação por aqui é culpa das empresas detentoras

das vacinas. A verdade é que a imunização ainda não

começou aqui por pura incompetência do governo,

que não comprou as vacinas antes, como fizeram os

países que já estão vacinando ou vão iniciar a

imunização, como está acontecendo em países da

América Latina muito mais pobres que o Brasil.

Reinaldo Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

A americana Pfizer mostra desprezo e falta de

compromisso com o Brasil ao não apresentar pedido

de autorização emergencial e/ou registro definitivo de

sua vacina contra a Covid-19 para a Anvisa. Os

poderes constituídos da República deveríam se unir

para que a empresa apresentasse as documentações

necessárias.

Osvaldo César Tavares (São Paulo, SP)

Ano-Novo

Medidas planejadas para o Réveillon do Rio fazem

lembrar o indivíduo que trancou a casa, mas deixou a

janela aberta para o ladrão entrar. Acesso à orla

bloqueado mas quem vier de táxi pode passar. É

proibido aglomerar - mas os hotéis podem dar festa, e

os quiosques, funcionar. Agente entrevistado diz que

confia na consciência da população. Lavam as mãos,

enfim, as autoridades. Se depender da tal

consciência, vamos mesmo é ouvir a marchinha de
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Elaroldo Lobo e Milton de Oliveira, sucesso na voz de

Jorge Veiga no Carnaval de 1947: "Eu Quero É

Rosetar".

Patrícia Porto da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Ano velho

O artigo "Feliz Ano Velho", de Cristina Serra (Opinião,

29/12), é uma aula de como se faz uma síntese. Ali

está, em poucas linhas, o que um presidente da

República foi capaz de dizer sobre uma pandemia que

já matou quase 200 mil brasileiros em menos de um

ano. Eu me pergunto: seráumpesadelo? Alguém

podería imaginar tamanha tragédia? E ainda não

acabou.

Avelino Antônio Corrêa (Garopaba, SC)

As bobagens que Jair Bolsonaro diz já entraram para

o anedotário nacional, assim como seus efeitos

deletérios, como apontado pela articulista. Neste

momento, o que preocupa, na verdade, são esses

quase um quarto de negacionistas da vacina que

ainda não entenderam que a imunidade coletiva ante

a Covid só virá com a vacinação em massa. Geraldo

Cassales Izaguirre Júnior (São Vicente, SP)

Hidroxicloroquina

É perfeitamente legítimo que o senhor Emerson

Kimura tenha sua opinião sobre a efetividade de

hidroxicloroquina como tratamento precoce para

Covid-19 (Tendências / Debates, 29/12). No entanto,

a argumentação dele é exatamente o contrário do que

é dito no artigo do BMJ, por ele citado. Fazer uma

citação tirando frases de contexto é um procedimento

muito usado pelos mercadores da dúvida

mencionados no artigo, entre os quais o senhor

Kimura deve ser incluído. Ele nega resultados obtidos

em inúmeros testes, tentando sugerir controvérsia

onde há consenso. Ciência se faz com fatos, não com

opiniões. Leandro R. Tessler (Campinas, SP)

Enfim um pouco de sensatez no debate do que devia

ser uma questão técnica, sem despertar paixões

contra ou a favor. Como Donald Trump falou bem da

droga, a imprensa automaticamente ficou contra. Para

piorar, existe de fato um certo risco na associação de

hidroxicloroquina com azitromicina - combinação que

se mostrou eficaz em alguns estudos, desde que

usada precocemente. E esse risco levou à suspensão

de muitos ensaios.

Paulo César de Oliveira (Franca, SP)

Sucessão na Câmara

"Bloco de sucessão na Câmara é sinal forte sobre

aliança de 2022" (Poder, 29/12). Rodrigo Maia (DEM-

RJ) podería fazer um último gesto de elegância

política e, antes de sair da presidência da Câmara,

colocar em votação um dos 42 pedidos de

impeachment contra Jair Bolsonaro. Só para ver o que

acontece e para ter repercussão mundial. Sem seu

mestre Donald Trump, Bolsonaro não é mais
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ninguém.

Fabrizio Wrolli (São Paulo, SP)

Maia engavetou uma pilha de pedidos de

impeachment, pautou a aprovação da quase

totalidade da agenda do governo genocida, fingiu

independência e conquistou os corações de partidos

que outrora foram de esquerda. Maia é mais do

mesmo de um sistema que sempre massacrou o

povo, que perdeu o protagonismo político, mas que

nunca deixou o poder e, agora, se articula pra retomá-

lo.

Frandnezio Amaral (Manaus, AM)
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Tesouro vê pouco espaço para mais socorro contra pandemia

Autor: Bernardo Caram

brasília As contas do governo federal registraram

déficit primário de R$ 18,2 bilhões em novembro. Sob

impacto da pandemia do novo coronavírus, o rombo

acumulado dos 11 primeiros meses do ano atingiu R$

699,1 bilhões, informou o Tesouro Nacional nesta

terça-feira (29).

Embora o governo evite afirmar que o país passa por

um agravamento da crise sanitária, o órgão do

Ministério da Economia fala em segunda onda e diz

não haver margem no Orçamento do ano que vem

para novas medidas de combate à doença.

"Para 2021, observa-se o aumento recente das

incertezas em relação aos impactos da segunda onda

da pandemia de Covid-19. O espaço fiscal que o país

dispõe para a implementação de novas medidas de

enfrentamento dos impactos econômicos e sociais da

pandemia é limitado", informou o Tesouro em nota.

No documento, o órgão defendeu que seja priorizada

a sustentabilidade fiscal do país, com redução de

gastos obrigatórios e respeito ao teto de gastos, regra

que limita o crescimento das despesas públicas à

variação da inflação.

De acordo com o Tesouro, essas ações permitirão

uma melhora das expectativas dos agentes

econômicos, o que viabiliza uma redução das taxas

de juros.

"É por meio da responsabilidade fiscal que se

possibilitará, de forma mais segura, a melhoria

sustentável da vida dos brasileiros nos próximos

anos", afirmou.

Para o enfrentamento da pandemia em 2020, o

governo abriu os cofres. Até o momento, foram

liberados R$ 595 bilhões para ações de saúde,

assistência a vulneráveis, socorro a governos

regionais e programas de emprego e crédito.

A ação mais cara foi o auxílio emergencial pago a

trabalhadores informais. A última liberação da

assistência foi realizada nesta terça-feira, e não há

previsão de novos pagamentos.

Para 2021, não haverá vigência do decreto de

calamidade pública e do chamado Orçamento de

guerra, medidas aprovadas para liberar gastos na

pandemia sem ferir regras fiscais. Elas perdem a

validade nesta quinta-feira (31).

A partir de janeiro, portanto, as travas fiscais serão

retomadas. Isso significa que o governo não terá

liberdade para gastar além do previsto no Orçamento.

Técnicos do governo afirmam que é pequena a

margem para implementar novas ações sem

descumprir o teto de gastos, a regra de ouro e a meta

fiscal.
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A regra do teto limita o crescimento das despesas

acima da inflação. A regra de ouro barra a alta do

endividamento. A meta define o quanto o governo terá

de rombo ou superávit fiscal.

De acordo com o secretário do Tesouro substituto,

Otávio Ladeira, considerando as restrições fiscais de

2021, o governo apenas terá margem para mais

gastos se ampliar a arrecadação. Ainda assim, esse

eventual espaço aberto só poderá virar despesa se

houver urgência, porque o teto de gastos estará no

limite e haverá a trava da meta fiscal.

Ladeira ressalta que o governo prevê uma sobra de

R$ 31,6 bilhões em recursos emergenciais liberados

neste ano e que poderão ser usados em 2021. A

maior parte diz respeito ao programa de vacinação, no

valor de R$ 20 bilhões.

No mês passado, o rombo de R$ 18 bilhões nas

contas públicas surpreendeu positivamente, informou

o governo. Segundo o Tesouro, pesquisa com

agentes de mercado apontava para um déficit de R$

55 bilhões no mês.

Entre os fatores que colaboraram para uma melhora

do resultado está o pagamento de impostos que

haviam sido adiados na fase mais aguda da

pandemia.

A receita total de novembro ficou 5,4% acima do

observado no mesmo mês de 2019, já descontada a

inflação.

Os gastos de enfrentamento à pandemia levam a um

rombo anual recorde e impactam diretamente o

endividamento do governo.

Estimativas do Ministério da Economia apontam que

2020 deve ser encerrado com uma dívida bruta de

91% do PIB (Produto Interno Bruto).

De acordo com o Tesouro, o Brasil é um dos países

mais endividados do mundo e precisa limitar os

gastos obrigatórios e a rigidez orçamentária, que

reduzem o espaço para investimentos e programas

sociais.

Auxílio emergencial termina com sobra de recursos de

R$ 29 bi

brasília Em meio ao crescimento da média diária de

casos e mortes por Covid-19, o governo encerrou os

pagamentos do auxílio emergencial nesta terça-feira

(29).

Ao final dos depósitos, houve sobra de R$ 28,9

bilhões nos recursos liberados para o benefício, mas

não há perspectiva de prorrogação.

No total, foram desembolsados R$ 292,9 bilhões dos

R$ 321,8 bilhões aprovados, segundo dados da Caixa
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e do Ministério da Economia.

Membros do Ministério da Economia afirmam que

dificilmente essa sobra de recursos poderá ser

empurrada para 2021.

Segundo técnicos da pasta, a inscrição dessa verba

nos chamados restos a pagar (o que permitiria o uso

no ano que vem) dependería de um argumento

concreto. Essa justificativa não existe, segundo eles,

porque não há previsão em lei para novos

pagamentos em 2021.

Após o fim do benefício, ao menos 40 milhões de

pessoas começarão o próximo ano sem esse amparo

do governo em meio a uma pandemia ainda em curso.

Há ainda incertezas com relação à vacinação e se

novas medidas de restrição serão tomadas para

conter a transmissão do vírus.

A Caixa realizou o pagamento do último ciclo do

auxílio a3,2 milhões de pessoas, que receberam R$

1,2 bilhão nesta terça. Segundo a instituição, no total,

67,9 milhões de pessoas receberam o benefício.

Desses, 19,2 milhões estão inscritos no Bolsa Família

e voltarão a receber o benefício a partir de janeiro. O

programa é destinado às famílias em situação de

pobreza ou extrema pobreza que tenham gestantes,

lactantes, crianças e adolescentes até 15 anos.

O beneficio é de R$ 41, e uma família pode acumular

até cinco por mês, chegando ao máximo de R$205. O

valor médio é de R$ 190 por família.

A sobra de quase R$ 29 bilhões seria suficiente para

fazer novos pagamentos do auxílio em 2021. Projeção

da IFI (Instituição Fiscal Independente, ligada ao

Senado) aponta, por exemplo, que seria possível

pagar mais três parcelas de R$ 300 a 25 milhões de

pessoas a um custo aproximado de R$ 15 bilhões.

No entanto, o governo não prevê prorrogação. O

ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou mais de

uma vez que a extensão não se justifica porque a

pandemia estaria em queda ao mesmo tempo que a

economia se recupera.

Indagado a respeito da sobra de recursos e da

possibilidade de prorrogação dos benefícios, o

Ministério da Cidadania não havia respondido até a

conclusão deste texto.

O Ministério da Economia afirmou apenas que, em

caso de sobra de recursos, não haverá aumento do

endividamento do governo.

O auxílio começou a ser pago em abril para informais

e inscritos no Bolsa Família para fazer frente às

dificuldades impostas pela pandemia. As parcelas,

inicialmente de R$ 600, foram reduzidas para R$ 300

em setembro.

Quando o valor da parcela foi reduzido, o governo
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endureceu as regras para quem tinha direito ao

auxílio. Com isso, o número de beneficiários diminuiu.

No último ciclo, 40 milhões de pessoas receberam a

ajuda, segundo a Caixa.

Ainda não há data para o início da imunização no

país. O Ministério da Saúde já fez quatro previsões:

os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março

foram cogitados para o começo da campanha.

Neste ano, o governo tentou propor uma ampliação do

Bolsa Família para fazer uma transição após o fim do

auxílio emergencial. A ideia era implementar um

programa mais robusto, com mais beneficiários e

parcelas em valor mais alto.

Após meses de debate, estudos foram suspensos.

Divergências entre o Palácio do Planalto, o Ministério

da Economia e parlamentares travaram as

discussões.

A equipe econômica estudava a fusão de programas

sociais existentes hoje, algo que foi vetado pelo

presidente fair Bolsonaro.

Alvo de críticas, também foi engavetada a ideia

apresentada por parlamentares e membros do

governo de financiar o novo programa a partir da

limitação de gastos com precatórios. LG e BC

As soluções para amenizar os efeitos da pandemia

Calamidade pública

Decreto liberou o governo para gastar mais e

descumprir a meta fiscal do ano. Com isso, não foi

necessário cortar gastos de ministérios para

compensar as despesas com a pandemia

PEC de Guerra

Criou uma espécie de Orçamento paralelo, voltado ao

combate da pandemia. Dispensou o cumprimento da

regra de ouro e flexibilizou regras para contratações,

obras e serviços Créditos extraordinários

Recursos adicionais usados para cobrir despesas

consideradas urgentes ou imprevisíveis. Não afetam o

teto de gastos, mas impactam a regra de ouro e a

meta (que foram suspensas em 2020)

PARA 2021

Medidas que retiraram travas do Orçamento deixam

de valer, e o governo precisará respeitar regras

fiscais. Espaço para novos gastos será limitado

Brecha foi aberta pelo TCU, que autorizou o governo

a usar sobras do Orçamento deste ano em 2021, na

forma de restos a pagar
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Se a arrecadação aumentar no ano que vem, haverá

mais espaço apenas para despesas urgentes, já que

ainda será preciso respeitar normas fiscais
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PAINEL S.A.

Autor: Paula Soprana (interina) com Arthur Cagliari

Águas turvas

O frete de contêineres no trecho Brasil-China, que

girava em torno de US$ 2.500 (R$ 12,9 mil) antes da

pandemia, quadruplicou e superou US$ 10 mil (R$

51,9 mil) em dezembro no Norte do país, segundo

dados da empresa de transporte ES Logistics. No

porto de Santos (SP), o valor gira em torno de US$

7.300 (R$ 37,8 mil), com perspectiva de ultrapassar

cinco dígitos em janeiro. A viagem encarecida afeta

exportação e importação e inviabiliza negócios no

Brasil nos últimos meses.

ESFRIOU

"Tem exportador de ar-condicionado em Manaus (AM)

que suspendeu todos os pedidos de janeiro. No Sul,

importadores de cobertor pagam pelo produto

importado US$ 19 mil. Não faz sentido gastar metade

do preço desse bem em frete. Também

suspenderam", diz Fabiano Ardigó, diretor da ES

Logistics.

AQUECEU

Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio

Brasil-China, afirma que o cenário é reflexo do retorno

do comércio exterior do país asiático. "Os mercados

voltaram a comprar e vender para a China, mas agora

faltam contêineres. É recente, mas já há quem não

consiga exportar, e isso pesa no bolso."

FREIO

O presidente da Abidip (associação dos importadores

de pneus), Ricardo da Costa, diz que as importadoras

transferem o preço para as montadoras. "O jogo de

pneus de um carro popular, que custava R$ 1.000,

subiu30%. Em janeiro, vai a R$ 2.000", afirma.

PÉ FRIO

O setor têxtil também já sente os efeito. Segundo

Edmundo Lima, presidente da Abvtex (associação do

varejo têxtil), o frete deverá encarecer as roupas de

inverno do ano que vem. Já fabricantes de eletrônicos

relatam aumento de 90% a 200% no valor do frete,

segundo a Eletros, que representa o setor.

NO ESCURO

Embora a falta de contêiner seja crítica no trecho

Brasil-China, há entrave em outros países. "Tive que

trazer produto da Alemanha por avião para entregar

no prazo. Também fiquei com produto preso por um

mês no Canadá", diz Daniel Pansarella, sócio da

Fusion Trade, de importação de equipamentos para

geração de energia solar.
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SOBE

A Camex (Câmara de Comércio Exterior) manteve o

direito antidumping na compra de resina de

polipropileno vinda da índia, com sobretaxa de 6,4% a

9,9%. O composto é usado em embalagens, potes e

seringas plásticas.

DESCE

A sobretaxa aplicada a uma empresa sul-africana foi

reduzida de 16% para 4,6%, e o antidumping sobre a

Coréia do Sul foi encerrado.

À VENDA

As privatizações do Serpro e da Dataprev, que estão

no plano de desestatização do governo, acenderam

alerta em organizações civis sobre o risco de

transação de dados de brasileiros a empresas

privadas. Essa estatais detêm todo tipo de

identificação pessoal, de habilitação de motorista a

dados da Previdência.

É NOSSO

"É um volume muito grande de dados. São do poder

público e usados para execução de políticas públicas.

Não poderão ser compartilhados em sua totalidade

com um ente privado", diz Esteia Aranha, presidente

da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da

OAB-RJ.

PÚBLICO

"Não houve discussão institucional, no Congresso ou

construção colaborativa sobre o limite do uso

econômico desses dados. Nas privatizações do FHC,

o ativo das estatais de telecomunicações foi tema de

amplo debate", afirma Rafael Zanatta, diretor do Data

Privacy Brasil.

NA FILA

O Ministério da Economia diz que a manifestação de

empresas interessadas a dar suporte ao projeto de

desestatização foi encerrada neste mês e que o

processo está em fase de assinatura. "Ainda não há

decisão quanto ao modelo que será adotado."

PLANO

O BNDES selecionou um consórcio, que inclui a

Accenture, por R$ 7,9 milhões para estruturar a

venda.

FUNDAÇÃO
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As vagas no setor de construção civil cresceram 37%

até novembro deste ano, na comparação com o

mesmo mês de 2019, segundo o Banco Nacional de

Empregos.

CIMENTO

Apesar da escassez de matérias-primas e da alta no

preço dos insumos, a previsão é de um 2021 positivo,

com ocupação para pedreiros e mestres de obras. A

estimativa de crescimento do PIB do setor é de 4%,

de acordo com dados da Câmara Brasileira da

Indústria da Construção.

CAIXA

Essencial na pandemia, o varejo alimentar criou

quase 40 mil vagas em novembro, o melhor resultado

para o mês em seis anos, diz a Associação Paulista

de Supermercados.
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O fracasso na economia e na vacina

Autor: Vinícius Torres Freire

Jair Bolsonaro anda inquieto.

É assim quando seu poder ou sua popularidade estão

ameaçados; quando aumenta o risco de que sua

família acabe na cadeia. Então passa a dizer mais

atrocidades do que de costume contra a democracia,

a razão, a decência e a humanidade.

Nos últimos dias tenta arrumar um bode expiatório

para justificara inexistência de vacinas e escamotear o

desastre com uma cortina de fumaça, como bafo

fumegante da besta-fera. Disse que quer facilitar o

acesso a armas de fogo com o objetivo de facilitar

insurreições armadas. por exemplo contra João Doria.

Debochou, rindo como um psicopata, da tortura de

Dilma Rousseff. Etc.

Cerca de três quartos dos brasileiros querem se

vacinar. É difícil enganar tanta gente com fantasias

lunáticas e propaganda criminosa. Há o risco de a

incompetência e os crimes ficarem muito evidentes.

Desde meados do ano entrou em pane o

"parlamentarismo branco " um improviso que fez as

vezes de governo no lugar de Bolsonaro. Se essa

geringonça política estivesse funcionando, talvez até

se pudesse inventar uma gambiarra parlamentar para

a compra de vacinas, uma atribuição clara do

Ministério da Saúde, que, porém, não passa de um

almoxarifado a cargo de uma ordenança incapaz.

Agora não temos nem a geringonça nem ministério.

Sobra então o bolsonarismo puro no poder.

Já vimos isso antes. Paulo Guedes é o bolsonarismo

econômico. Não é uma doutrina, claro. Para resumir,

é variante, na Economia, da propaganda de fantasias

desvairadas associada à incompetência de

ressentidos reacionários.

Quando bateu o pânico da epidemia, na segunda

semana de março, Guedes dizia que, "se

promovermos as reformas, abriremos espaço para um

ataque direto ao coronavírus. Com 9 bilhões, 4 bilhões

ou 5 bilhões de reais a gente aniquila o coronavírus".

Ou "o mundo está em desaceleração sincronizada e o

Brasil em plena decolagem [na economia]'.

No início de abril, disse que conversara ' com um

amigo na Inglaterra que criou o passaporte de

imunidade. Ele faz 40 milhões de testes. Ele coloca

disponíveis para nós, brasileiros, 40 milhões de testes

por mês".

O Congresso Nacional e pressões da sociedade enfim

fizeram o auxílio emergencial de R$ 600, o que evitou

fome, quebradeira catastrófica de empresas, saques,

convulsão social e deve ter salvo o mandato de

Bolsonaro.

O programa teve problemas, até porque não foi

organizado por um governo capaz, mas era o que

tínhamos. Agora, houve um movimento de

governadores e do STF para fazer com que o

capacho da Saúde e seu chefe se movessem um tico.
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Não basta.

Guedes passou o resto do ano no delírio e na

inoperância habituais. Volta e meia vinha com sua

ideia de CPMF para reduzir impostos sobre folha de

salários. Ou com as suas "privatizações de

Nostradamus" aquelas que, não se sabe bem quais,

acontecerão em algum dia de algum século.

Em julho, como em tantos meses antes e depois,

Guedes dissera que o Brasil iria "surpreender o

mundo" e que faria "quatro grandes privatizações nos

próximos 30, 60, 90 dias" Talvez daqui a pouco,

algumas centenas de ricos possam pegar seus

jatinhos e se vacinar no "Primeiro Mundo". Não vai

resolver, já devem saber, porque a epidemia

persistente trava a economia, assim como muitos já

sabem que queimar a Amazônia e o cerrado é

problema.

Qual ilusão ou cinismo pode restar? Não há governo,

apenas propaganda lunática, planos de golpe, quiçá

de algum tipo de guerra civil. A cumplicidade vai

custar caro.
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Os estabelecimentos tradicionais de SP e do Rio que fecharam na
pandemia
Autor: Catia Seabra e Emilio Sant An na

rio de janeiro e são paulo Ainda que o fechamento de

bares, cafés ou restaurantes nunca possa se

comparar à perda de uma só vida pelo flagelo da

pandemia de Covid-19, a derrocada do setor

representa a desestabilização de toda uma cadeia

econômica e de um grande número de profissionais e

suas famílias.

Na capital paulista, até meados de 2020, a estimativa

da associação do setor era de que 12 mil

estabelecimentos já haviam encerrado suas

atividades devido aos efeitos da pandemia. Em todo

estado, esse número seria de cerca de 50 mil.

O ano em que nos fechamos em nossas casas,

abusamos do delivery e assistimos amedrontados à

escalada do número de vítimas - que se aproxima de

quase 200 mil pessoas, em dados subestimados - foi

o ano em que cidades como Rio e São Paulo

perderam casas tradicionais que por anos e décadas

fizeram parte da vida e da história de seus habitantes.

Quando, finalmente, o pior ano de nossas vidas

passar e 2021 puder se diferenciar de 2020, será

triste andar por essas duas capitais e ver o tamanho

dos estragos da pandemia refletidos nas portas

fechadas de bares e restaurantes.

PASV

O balcão de fórmica e as paredes revestidas em

madeira e azulejos antigos deixavam claro que o

Pasv, inaugurado em 1970, era um dos últimos

restaurantes com a cara de um centrão que já não

existe. Paella, feijoada, cozido à espanhola e prato

feito: era possível almoçar ali até o meio da tarde.

A equipe andava desfalcada.

Há poucos anos, Maria, sexagenária, quebrou a perna

e não voltou mais. Ficam a memória de pratos bem

feitos, da garçonete que fazia contas com cálculos

mentais que você jamais contestaria e a certeza de

que os almoços com os colegas do trabalho - oxalá

voltem a existir - nunca mais terão a sensação de

estar prestando tributo a um clássico.

FILIAL

Fechado desde o início da pandemia, o bar que já foi

o reduto da boêmia da Vila Madalena ainda tentou

sobreviver com a entrega de comida. Não deu certo.

Combalido, o Filial teve faturamento normal apenas

em janeiro. Durante o Carnaval, em fevereiro, com as

restrições aos foliões no bairro da zona oeste, o

faturamento já havia caído. Os cinco sócios ainda

tentam um acordo com um investidor para reabrir.

Seja como for, passar pelo número 245 da rua Fidalga

nesses tempos bicudos e ver fechado o bar que era o

último a encerrar o expediente no bairro é de partir o

coração.

MARCEL

Lá se foram quase 65 anos. Nesse período, um dos

mais importantes e tradicionais restaurantes franceses

de São Paulo sobreviveu a presidentes populistas,

ditadores militares, a Nova República, dois

impeachments e o retorno do populismo - agora

destro - , crises e planos econômicos sucessivos.

Sobreviveu. À pandemia do Covid-19 e à derrocada

da economia brasileira, não. A casa do chef Raphael

Durand Despirite, que já pertenceu ao seu avô,

promete voltar no futuro, em novos modelo e local.

Nela se fazia um dos melhores suflês da cidade.

LA FRONTERA

O restaurante de comida sul-americana, que oferecia

opções como a milanesa grelhada com manteiga

clarificada, rúcula, tomate cereja e mostarda Dijon,

funcionava numa simpática casa ao lado de uma viela

sem saída atrás do cemitério da Consolação. Em

abril, ainda no início da pandemia, foi uma das

primeiras casas a anunciar que estava fechando. De

lá para cá, a prolongada quarentena deixou claro que

seria impossível continuar aberta. Irmão mais velho do

La Frontera, o argentino Martin Fierro, na Vila

Madalena, continua funcionando.

MANDÍBULA

Mesmo se você torcesse o nariz para um lugar que

podería ser chamado de "descolado" e "moderninho",

as chances de gostar do Mandíbula eram grandes.

A combinação de cerveja, gin-tônica e o ambiente da

Galeria Metrópole faziam do bar um local que deveria
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ao menos ser conhecido por quem gostava, e espera

voltar a gostar, da vida noturna de São Paulo. É

verdade que os donos planejavam sair do endereço

devido às restrições de horário impostas pela galeria,

mas o plano era continuar em outro ponto da cidade

como a Barra Funda ou a Liberdade. Não deu tempo.

SUPLICY CAFÉS

Não que você não vá mais tomar um café no Suplicy.

A rede tem ainda 24 lojas abertas. Você não vai é

poder sentar na unidade da alameda Lorena, nos

Jardins, que funcionava havia 17 anos. Assim como

os donos de outros estabelecimentos, a expectativa

do proprietário Marco Suplicy é que, no futuro, seu

café volte a funcionar no bairro. Em um dos pontos

mais interessantes desse pedaço da cidade, era um

café com personalidade, que não exagerava nos

valores e dava ao local um charme que apenas as

boas cafeterias têm. Era 0 caso do Suplicy da Lorena.

OCTAVIO CAFÉ

Aberto em 2007 pelo exgovernador de São Paulo

Orestes Quércia em um terreno de 1.600 m2, na

avenida Faria Lima, 0 Octavio Café já foi considerada

a maior cafeteria da América Latina. Da rede de cinco

lojas, apenas duas sobraram, ambas no aeroporto de

Viracopos, em Campinas. Com 12 métodos diferentes

de preparo de grãos de café, 0 Octavio era bastante

frequentado por empresários e profissionais do

mercado financeiro. Não foi 0 suficiente para manter

viável a operação no prédio de arquitetura imponente

durante a pandemia.

BLÚ BISTRÃ"

O charme desse restaurante em Perdizes, zona oeste,

estava em realmente se parecer com o significado da

palavra bistrô, pequeno e despretensioso. Na entrada,

croquete de pato, e no prato principal, o dueto Blú,

medalhão de filé mignon ao poivre e risoto de

parmesão..

Essas eram as melhores escolhas. Os bons cardápio

e carta de vinhos, porém, não eram tudo. No pequeno

sobrado na João Ramalho, a duas quadras da PUC, o

trio de jazz que tocava no mezanino tornava o local

perfeito para jantares a dois. Após 15 anos aberto,

sobrou apenas um tapume na frente do Blú.

ITAMARATY

Até uma campanha na internet tentou salvar um dos

mais tradicionais restaurantes do centro. Frequentada

por advogados, juízes e professores, a casa estava

havia 80 anos em frente à Faculdade de Direito da

USFJ na rua José Bonifácio. A campanha do

Despendura - brincadeira com a tradição de

advogados não pagarem contas em restaurantes em

11 de agosto, data em que é comemorada a

profissão, o Dia do Pendura - foi a última tentativa de

reviver o Itamaraty. Presidentes e ministros do STF,

além de ex estudantes e paulistanos em geral, têm

muito a lamentar.

PETIROSSO

Aberto em 2007, pelo chef italiano Marco Renzetti, a

Osteria dei Pettirosso, na alameda Lorena, nos

Jardins, zona oeste, era um pedaço de Roma, terra de

Renzetti, em São Paulo. Era também daqueles

lugares que valia cada visita. Mesmo se você fosse

aquele tipo de cliente que pede sempre o mesmo

prato, o menu te faria pensar duas, três, quatro vezes.

Ainda assim, era difícil declinar o fettuccine imperiali,

aversão do chef para o tradicional fettuccine

alfalfredo, que ainda era finalizado na mesa do cliente.

No início de julho, Renzetti lançou o Petti per Te, via

delivery.

HIPÓDROMO

Localizado no Baixo Gávea, reduto boêmio do Rio, o

bar Hipódromo fechou depois de 75 anos de

funcionamento. O bar suspendeu seu funcionamento

em março devido à pandemia de Covid-19. Em julho

tentou reabrir no sistema de delivery, mas o bar, que

recebeu gerações, não resistiu e anunciou seu

fechamento no dia 21 de julho.

SENTAÍ

Vizinho à Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o

restaurante fechou em novembro após 70 anos de

funcionamento por causa dos efeitos da pandemia de

Covid-19. De fachada e decoração simples, a casa

conquistou prestígio com os pratos com lagosta, além

da famosa coxinha de camarão. Bacalhau e pratos

recheados de frutos do mar também eram famosos. O

local já sofria com o abandono das redondezas e por

isso tinha horário de funcionamento restrito. Mesmo o

título de "rei da lagosta" não garantiu a sobrevivência
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do restaurante nesta crise.

ESPÍRITO SANTA

Localizado em um casarão do século 19 em Santa

Teresa, no Rio de Janeiro, o Espirito Santa fechou

suas portas em maio, após 15 anos de

funcionamento. O cardápio, sob o comando da chef

manauara Natacha Fink, oferecia pratos com

ingredientes do Norte, como peixes amazônicos.

"Foram 15 anos enfrentando batalhas. A maior delas

para valorizar o bairro de Santa Teresa (...).

Resistimos até onde foi possível, mas chegamos ao

nosso limite". Foi assim que os proprietários se

despediram de seus clientes em uma mensagem

divulgada nas redes sociais.

CASA VILLARINO

Um dos berços da Bossa Nova, a Casa Villarino foi

fundada por espanhóis em 1953 no Rio de Janeiro e

vendia "pratos, lanches, bebidas e comestíveis finos”,

segundo seu site. Foi lá que Tom Jobim (1927-1994)

e Vinicius de Moraes (1913-1980) se conheceram em

1956, por meio de Lúcio Rangel. Em uma de suas

mesas, musicaram a peça Orfeu da Conceição.

Localizada no centrado Rio, a casa interrompeu o

funcionamento durante a pandemia de Covid-19.

Tentou reabrir as portas em julho, mas não resistiu e

acabou encerrando as atividades em novembro.

TRAPICHE GAMBOA

Instalado em um sobrado do século de 19 do Rio de

Janeiro, o Trapiche Gamboa foi inaugurado como

casa de shows em 2004, antes do projeto Porto

Maravilha, para revitalizar a região. Fica entre três

ícones da região: a Pedra do Sal, a Ladeira do Va

longo e o Largo da Prainha. O casarão, com pé direito

de 13 metros e capacidade para 250 pessoas, era

palco de rodas de samba, reunindo gerações de

músicos famosos. Também tocava jongo, chorinho e

outros gêneros musicais.

CARANDAÍ

Instalado há dez anos em um imóvel tombado e

centenário no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, o

empório, aberto há dez anos, era conhecido por

valorizar pequenos produtores artesanais brasileiros,

que faziam queijos, frios, pães, vinhos e cervejas que

poderiam ser consumidos em mesinhas no fundo da

loja. Encerrou suas atividades em setembro com a

crise causada pela pandemia de Covid. "Algumas

histórias precisam de um ponto final, assim outras

podem ser escritas. A gente ama o que faz e quer

continuar fazendo. Agora é olhar pra frente",

escreveram em rede social.

MOSTEIRO

Fundado em 1964 no centro do Rio de Janeiro, perto

da praça Mauá, o restaurante português não resistiu à

pandemia de Covid-19 e à morte do fundador, José

Temporão, em abril, aos97 anos. Com uma fachada

de granito sob toldo branco, tinha "culinária clássica,

menu diversificado e muito conforto" e atendia "os

clientes mais exigentes", segundo seu site. O

restaurante chegou a receber políticos do naipe de

Ulisses Guimarães. Seus proprietários, entre eles o

ex-ministro José Gomes Temporão, anunciaram o

fechamento da casa em junho.

NAVEGADOR

Localizado no Clube Naval, no centro do Rio de

Janeiro, o restaurante Navegador, aberto em 1975, já

reuniu clientes ilustres, como o ministrada Economia,

Paulo Guedes. Em junho, a chef Teresa Corção

gravou um vídeo destinado ao ministro no qual

avisava que o restaurante do qual ele gostava

fecharia. Ela listou também os problemas que levaram

ao fechamento, como a dificuldade de acesso ao

crédito. Após mais de quatro décadas de

funcionamento, a casa, que apoiava produtores locais

e a gastronomia brasileira, não resistiu e precisou

fechar as portas após leiloar móveis e utensílios.
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Viviane Girardi - Pandemia mostrou que igualdade de gênero deve
chegar às tarefas de casa
Autor: Flávio Ferreira

Pela primeira vez em seus 77 anos, a AASP

(Associação dos Advogados de São Paulo) terá uma

mulher na sua presidência.

A advogada Viviane Girardi, 50, chega ao comando

da instituição no mesmo ano em que outro fato inédito

ocorre na entidade: é a primeira vez que o conselho

da associação, com cerca de 80 mil filiados, terá

paridade de gênero entre seus membros (11 homens

e 10 mulheres).

Em entrevista à Folha, Viviane diz que a pandemia da

Covid-19 afetou de forma desigual a mulher advogada

e mostra que a igualdade de gênero também precisa

chegar à divisão das tarefas dentro de casa, para tirar

a sobrecarga que afeta as mulheres e permitir que

elas alcancem os postos de comando de escritórios e

empresas.

A advogada defende a volta das práticas presenciais

no Judiciário após a crise de saúde e afirma que o uso

de inteligência artificial na Justiça deve ser feito com

reservas, pois as decisões judiciais não podem ser

baseadas apenas em estatísticas e parâmetros

internos de sistemas digitais sobre os quais não haja

transparência.

Especialista na área de família e sucessões, ela conta

que, na pandemia, aumentou a procura das pessoas

por elaboração de testamentos e regularização das

situações de relacionamento, seja no reconhecimento

formal das uniões estáveis, seja nos chamados

"contratos de namoro".

Quais foram os principais efeitos da pandemia da

Covid-19 para a advocacia? Num primeiro momento,

tivemos a paralisação completa das atividades da

advocacia. Em maio, os processos digitais voltaram a

ter andamento. A digitalização viabilizou que não se

paralisassem os serviços.

A advocacia é formada por muitos advogados

autônomos, a questão é que você trabalha em casa,

mas o acesso ao cliente ficou dificultado. A classe

sentiu economicamente, mas não sei medir

exatamente qual a extensão disso.

As mulheres foram bastante penalizadas, porque a

pandemia de fato não impactou de forma igual os

homens e as mulheres.

As mulheres advogadas estavam mais

sobrecarregadas do que os advogados homens em

razão das questões ainda resultantes de uma

sociedade que vê uma divisão de papéis, como se a

casa ainda fosse um ambiente exclusivamente

feminino, e não um ambiente a ser compartilhado e

dividido.

O fato de as crianças estarem em casa e não na

escola exigiu também que os escritórios tivessem que

ter um olhar atento para isso, para respeitar essa

mulher advogada, o que nem sempre aconteceu.
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A grave situação de saúde pública acelerou o uso da

tecnologia no direito. Que tipos de uso devem

permanecer e quais devem ter utilização diminuída

quando a pandemia passar? Por exemplo, na área

criminal e de família, as audiências devem voltar para

o formato físico, porque o contato é primordial para a

sensibilidade do juiz e das partes.

Agora, ganhamos com a aceleração da digitalização

dos processos. E eventualmente um ou outro

advogado que tenha interesse em despachar com um

juiz ou desembargador pode se valer da tecnologia

[por meio de videoconferência]. É uma possibilidade

para quem não é da capital. Mas deve ser dada a

faculdade ao advogado, não pode ser uma imposição

do tribunal.

O CNJ criou o projeto Juízo 100% Digital, que prevê a

realização de todos atos processuais por meio

eletrônico e pela internet. A adesão a esse formato é

optativa. Qual é a sua avaliação sobre esse projeto?

Tem de que ser implantado de forma muito cautelosa,

porque impacta na linguagem da Justiça, nos atos

processuais. Só pode se tornar uma realidade se for

dada à parte a possibilidade de escolher se ela quer

aderir.

O direito ainda precisa do contato nas audiências, nos

julgamentos, essa troca ainda precisa acontecer

presencialmente.

É possível, por exemplo, que essas varas digitais

sejam úteis para processos que envolvam matéria de

direito ou julgamento de questões de massa. Nesses

casos elas podem realmente acelerar o

processamento dos feitos.

Mas ainda aquelas ações que demandam direitos

mais sensíveis, ou a produção de provas mais

elaborada, isso precisa realmente do julgamento

presencial.

Como a sra. avalia o uso da inteligência artificial no

sistema judicial? Com muita reserva. Se num primeiro

momento a inteligência artificial pode fazer uma

colaboração na filtragem, se ela não for bem

parametrizada, se não for feita com muita cautela e

metodologia, ela pode começar a resultar em

decisões que certamente não seriam tomadas por um

julgador.

Os julgamentos não podem ser parametrizados só em

cima de estatísticas, de critérios que muitas vezes

ficam fechados no sistema da inteligência artificial.

A implementação da inteligência artificial exige

comitês de pesquisa e de vigilância, em que os

parâmetros sejam revisitados a todo momento, e é

necessário sobretudo que haja um controle sobre

quem vai formular esses parâmetros.

Hoje a inteligência artificial está sendo usada mais

como filtro, por exemplo, de acesso dos processos

aos tribunais superiores. Há alguns parâmetros lá que

também geram distorções.
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Ela é uma ferramenta útil, que pode ajudar nesse

contingente enorme de processos que nós temos,

mas deve ser uma ferramenta contida e vigiada

constantemente, porque ela pode realmente gerar

distorções e com isso produzir injustiças.

A sra. é especializada em direito de família e

sucessões. Como a pandemia afetou essa área da

Justiça? As pessoas entraram muito em contato com

a possibilidade da morte. A morte se tornou um fato

muito presente. Então as pessoas sentiram uma

necessidade de organizar inclusive a própria vida

patrimonial, pensar no seus herdeiros. Senti muito

isso no escritório.

Pessoas que tinham muito medo do testamento, por

exemplo, passaram a organizar isso. As pessoas que

tinham relações informais passaram a pensar nas

relações de maneira mais organizada, começaram a

lidar com a hipótese da falta. Passaram a regularizar

as uniões estáveis e os contratos de namoro.

Por um outro lado, no campo de família, tivemos dois

movimentos. Em um deles, muitas famílias se

reforçaram. A dificuldade da pandemia se impôs de

maneira maior que os problemas que algumas

famílias enfrentavam. Em outras, ao contrário, a

convivência na pandemia acentuou a violência

doméstica.

A sra. mencionou contratos de namoro. O que são

esses contratos? O contrato de namoro é para as

pessoas que estão num relacionamento um pouco

mais extenso, que não é um relacionamento

ocasional, mas que também não é uma união estável.

Serve justamente para não configurar uma união

estável, para não gerar efeitos patrimoniais. As partes

querem que a relação seja compreendida

juridicamente como um namoro, na qual a finalidade

não é de constituição de família.

Por que demorou mais de 70 anos para que a AASP

tivesse uma mulher na sua presidência? A AASP

reflete um pouco do que foi a sociedade brasileira até

agora, que só mais recentemente consegue dar uma

certa paridade para as mulheres e que ainda não é

plena.

Nos últimos anos, a AASP veio sentindo a

necessidade de dar mais representatividade para as

associadas, e nosso conselho diretor hoje tem

paridade entre homens e mulheres. Essa é uma

conquista muito grande, foi uma construção ao longo

dos últimos anos.

Como a sra. avalia o tema do chamado teto de vidro

para as mulheres na advocacia? Esse tema é

presente porque ainda a estrutura social tributa muitas

atividades para as mulheres. O esforço que a mulher

faz para chegar aos cargos de poder ainda é maior, é

dobrado em relação ao homem. Seja porque ela

acumula funções que os homens não acumulam, seja

porque ainda nossa sociedade tem dificuldade em

achar natural que as mulheres ocupem os cargos de

poder.

Há a questão ainda de que a maternidade também é

vista como uma atribuição exclusivamente da mulher.

Não estou falando da gestação, estou falando da
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maternidade no sentido do cuidado dos filhos e tudo

mais.

Sem dúvida, isso pesa sobre a carreira das mulheres.

Então, em determinado momento, a carreira muitas

vezes estaciona, porque elas não têm um aparato de

apoio, uma estrutura de Estado, de creche, mesmo o

pai dentro da casa, que possibilitem que ela tenha

disponibilidade para os cargos de chefia. O machismo

ainda está entranhado na cultura brasileira, são coisas

que vêm se rompendo aos poucos.

Como essa situação pode ser revertida? Primeiro,

com políticas públicas que deem amparo para as

atividades. Também com uma mudança de

mentalidade no sentido de que a gente não precise ter

os lugares demarcados, 'isso é atividade de mulher,

isso é atividade de homem'.

A mulher conseguiu ir para a vida pública, conseguiu

trabalhar em paridade com o homem. A gente ainda

precisa que essa igualdade venha também para

dentro da casa.

A depender da condição social da mulher, obviamente

os aparelhos de Estado, com creches, com suporte

para os filhos, acho que são um fator relevante. E as

políticas dentro dos próprios escritórios, que têm de

entender que trazer essa característica da mulher

para as posições de gestão impacta de maneira

positiva nos resultados. As mulheres têm uma

contribuição diferente a dar, é preciso que isso tenha

espaço para acontecer, isso tem que acontecer de

maneira mais efetiva.

A Polícia Federal investiga um caso em que há a

suspeita de que uma ex-conselheira da OAB-SP

tenha pedido R$ 250 mil para atuar no arquivamento

de processos no Tribunal de Ética e Disciplina da

OAB de São Paulo. O caso trouxe à tona a discussão

sobre como a classe dos advogados deve fiscalizar a

atuação de seus membros. Como evitar o

envolvimento de advogados em condutas criminosas?

O problema todo está na base, na formação. As

faculdades precisam ter um olhar mais qualificado

para a formação ética dos advogados.

Na classe dos advogados, certamente os desvios são

poucos, muito menores do que as condutas dos bons

profissionais. Os desvios devem ser tratados segundo

os parâmetros que a lei dá para essas situações. Há

mecanismos para isso, o Tribunal de Ética da OAB é

um deles, os inquéritos são para isso.

O ano de 2020 foi marcado por períodos de muita

tensão entre os Poderes. A sra. vê riscos ao Estado

democrático de Direito na atualidade? Não. Na

democracia brasileira as instituições são estáveis. Há

um momento ou outro de atrito, mas eles se

acomodam. Há um inconformismo, uma insatisfação

que possa acontecer de lado a lado, mas as

instituições são fortes o suficiente para a preservação

da Constituição e do Estado democrático de Direito.

Temos já maturidade para isso.

RAIO-X

Viviane Girardi, 50

Eleita presidente da Associação dos Advogados de

São Paulo (AASP), toma posse em 1º de janeiro.

Graduada pela PUC do Paraná, é doutora em direito
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civil pela USP, mestre em direito civil pela

Universidade Federal do Paraná e especialista em

direito civil pela Universidade de Camerino, na Itália.

Especialista em direito de família e sucessões, é sócia

do escritório Girardi Sociedade de Advogados
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Apurações de 'rachadinhas' se espalham e envolvem de
vereadores a ex-governador
Autor: José Marques

A menos de um mês das eleições municipais, no auge

da campanha eleitoral, o que movimentou a política

do Acre foram buscas e apreensões relacionadas a

suspeitas de um esquema de "rachadinha" na

Assembleia Legislativa do estado.

A operação de 29 de outubro, chamada Dirty Safe,

levou ao afastamento do presidente da Casa,

deputado Nicolau Júnior (PP). Segundo a Polícia

Federal, a investigação aponta depósitos em espécie

suspeitos de aproximadamente R$ 30 milhões. A

apuração envolve outros deputados.

A Dirty Safe, do Acre, segue uma tendência de todo o

país. Nos últimos três anos, escândalos ligados à

prática de "rachadinha", nos quais há suspeitas de

desvios de salários de funcionários ligados a políticos,

foram notícia na maioria dos estados brasileiros.

Muitas vezes esses repasses em dinheiro envolvem

pessoas que nem sequer trabalham de fato nos

gabinetes, os chamados funcionários fantasmas.

Em relação a esses casos, houve operações policiais,

denúncias apresentadas pelo Ministério Público,

condenações na Justiça ou movimentações

relevantes em tribunais sobre agentes públicos de

pelo menos 21 das 27 unidades federativas.

Os fatos investigados, porém, não necessariamente

são de um período recente.

Embora seja o mais célebre, o caso do senador Flávio

Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair

Bolsonaro (sem partido), tramitou ao mesmo tempo

em que esses outros políticos eram investigados,

denunciados e condenados â?"ou ainda absolvidos e

com processos anulados.

No Acre, no mês seguinte à Dirty Safe, em novembro,

os deputados votaram para reverter o afastamento de

Nicolau Júnior e também medidas cautelares contra

deputados.

Procurada, a defesa de Nicolau diz que não há

"qualquer elemento concreto que indique alguma

prática criminosa de sua parte" nas investigações

relativas à operação de outubro.

"A investigação é um conjunto confuso de ilações, que

se utiliza de fatos isolados para a construção de uma

narrativa absolutamente fantasiosa", afirma o

advogado Erick Venâncio, em nota.

Segundo ele, Nicolau Júnior se colocou à disposição

da autoridade policial para o esclarecimento dos fatos

desde o início, mas ainda não foi ouvido no curso do

inquérito.

Em novembro, Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo

Ministério Público do Rio de Janeiro sob a acusação

de ter liderado uma organização criminosa para

recolher parte do salário de seus ex-funcionários em

benefício próprio no período em que era deputado

estadual.

A defesa do senador tem dito que a tese acusatória é

forjada, não tem provas e não se sustenta.

Ainda na própria Assembleia do Rio de Janeiro,

também foi denunciado o deputado estadual Márcio

Pacheco (PSC), sob a acusação de peculato, lavagem

de dinheiro e formação de quadrilha.

Em nota, sua defesa afirmou à época que ele "confia

na Justiça e nas instituições e também que o

contraditório esclarecerá nunca ter se beneficiado,

apropriado ou consentido com o desvio de recurso

público".

Entre os denunciados sob acusação de participarem

de esquemas de "rachadinha" nos últimos anos estão

o ex-ministro Geddel Vieira Lima, que foi um dos

principais líderes do MDB da Bahia, e o ex-

governador do Rio Grande do Norte Robinson Faria,

do PSD.

Robinson, que é pai do ministro das Comunicações

Fábio Faria, virou réu em julho sob acusação de

peculato por suposta participação em um esquema de

fraudes de R$ 3,7 milhões da Assembleia Legislativa

do Rio Grande do Norte de 2008 a 2010.

À época, ele era presidente do Legislativo potiguar. A

acusação aponta para um esquema que envolvia

servidores fantasmas, cujos salários eram desviados

com a ajuda se funcionários que trabalhavam para a

cúpula do órgão.

Em nota, a defesa do ex-governador afirma que "o
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Ministério Público insiste em sua campanha de

perseguição a Robinson Faria, imputando ao ex-

governador fatos criminosos sem amparo em

elementos mínimos de prova".

"Esta defesa tem total confiança no Poder Judiciário

e tem plena convicção de que a denúncia será

devidamente rechaçada", afirmam os advogados José

Luis Oliveira Lima e Daniel Kignel.

Meses antes, em março, a força-tarefa da Operação

Greenfield ratificou denúncia que havia sido oferecida

em 2018, pela então procuradora-geral da República,

Raquel Dodge, contra o ex-ministro Geddel Vieira

Lima, o seu irmão, o ex-deputado federal Lúcio Vieira

Lima (MDB-BA) e a mãe deles.

A acusação é de peculato. O Ministério Público

Federal diz que houve apropriação de recursos

ligados ao pagamento de secretários parlamentares

na ordem de R$ 5,2 milhões. Procurada, a defesa de

Geddel não se manifestou.

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL), líder do

centrão e candidato de Bolsonaro à presidência da

Câmara, também foi acusado da prática de

"rachadinha" por um período em que integrou a

Assembleia Legislativa de Alagoas, mas ele foi

absolvido pelo Tribunal de Justiça alagoano.

Uma acusação de "rachadinha" em relação ao

deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM)

começou a ser julgada em novembro deste ano pelo

STF (Supremo Tribunal Federal).

Os ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin

votaram pela condenação de Silas, mas a votação

acabou interrompida pelo ministro Kassio Nunes. O

caso, que era analisado pelo plenário virtual, passará

a ser julgado em plenário físico, o que ainda não

aconteceu.

A acusação é de desvios que teriam acontecido de

2000 a 2011.

Em outros estados, há condenações relativas a

vereadores e até a um ex-prefeito â?"neste caso, em

Caxambu do Sul (SC). Vereadores e ex-vereadores

foram condenados em Hortolândia (SP), Itabira (MG),

Viana (ES) e, no Paraná, em Foz do Iguaçu e Curitiba.

No Pará, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça)

decidiu abrir uma apuração a respeito de suspeita de

um esquema de "rachadinha" em cartórios de Belém.

Em 2019, a Polícia Federal fez uma operação também

relacionada a suspeitas de esquema de "rachadinha"

na Assembleia Legislativa de Rondônia. À época, a

PF anunciou que o valor das apreensões e bloqueios

de contas podia chegar ao valor de R$ 500 milhões.

ALVOS DE APURAÇÕES DE 'RACHADINHAS

Arthur Lira (PP)

 deputado federal por Alagoas

Líder do centrão e candidato de Bolsonaro à

presidência da Câmara, foi acusado da prática de

"rachadinha" por um período em que integrou a

Assembleia Legislativa de Alagoas, mas ele foi

absolvido pelo Tribunal de Justiça do estado

Geddel Vieira Lima (MDB)

ex-ministro

Em março, a força-tarefa da Operação Greenfield

ratificou denúncia que havia sido oferecida em 2018,

pela então procuradora-geral da República, Raquel

Dodge, contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima, que

foi um dos principais líderes do MDB da Bahia, o seu

irmão, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima (MDB-

BA) e a mãe deles. A acusação é de peculato.

Procurada, a defesa de Geddel não se manifestou

Marcio Pacheco (PSC)

deputado estadual do Rio de Janeiro

Pacheco foi denunciado sob a acusação de peculato,

lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Sua

defesa afirmou que o deputado não se beneficiou de

desvio de recurso público

Nicolau Júnior (PP)

deputado estadual do Acre

A Operação Dirty Safe, de 29 de outubro, levou ao

afastamento de Nicolau da presidência da Assembleia

Legislativa do Acre. Em novembro, os deputados

votaram para reverter a medida. Em nota, sua defesa

afirmou que não há "qualquer elemento concreto que

indique alguma prática criminosa de sua parte"

Robinson Faria (PSD)

ex-governador do Rio Grande do Norte

Pai de Fábio Faria, ministro das Comunicações, o ex-

governador virou réu em julho sob acusação de

peculato por suposta participação em um esquema de

fraudes de R$ 3,7 milhões da Assembleia Legislativo
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do estado de 2008 a 2010. À época, ele era

presidente do Legislativo potiguar. A acusação aponta

para um esquema que envolvia servidores fantasmas.

Em nota, a defesa do ex-governador afirmou que o

Ministério Público imputa a ele "fatos criminosos sem

amparo em elementos mínimos de prova"

52





Veículo Data
O Estado de S. Paulo/Nacional 30/12/2020
Página Editoria Assunto
A16 Metrópole STF

Capital multa 927 antenas irregulares

Autor: Gonçalo Junior

A Prefeitura de São Paulo aplicou neste ano 927

multas relacionadas a instalação e funcionamento

irregular de antenas de telefonia celular. O número

representa um aumento de 14,5% em relação ao ano

passado, quando foram registradas 810 autuações.

Um dos endereços autuados está na Avenida

Amarilis, nas proximidades da Praça Alfredo Volpi e

da Avenida Oscar Americano, no Morumbi, zona sul

de São Paulo. Como estava ainda no estágio inicial, a

obra foi embargada e os proprietários, multados em

mais de R$ 4 mil. "A Subprefeitura Butantã realizou

vistoria no local, onde foi constatada violação ao

código de obras por falta de alvará de execução. O

proprietário do terreno foi multado em R$ 4.283,89",

diz nota enviada ao Estadão.

Para retomar a construção, o proprietário deve

regularizar a documentação junto ao poder municipal.

A retomada das obras sem regularização implica em

novas autuações.

Símbolos da expansão da telefonia celular, as

antenas estão espalhadas da região central até os

bairros distantes da periferia em São Paulo.

Atualmente, o Brasil possui mais de 100 mil

equipamentos e cerca de 4,6 mil pedidos de

licenciamento, de acordo com a Conexis Brasil Digital,

representante das principais operadoras do País.

A expansão dos equipamentos, no entanto, está no

meio de uma polêmica jurídica. A chamada Lei das

Antenas (13.756/2004) trata da instalação dos

equipamentos necessários ao funcionamento das

estações, como postes, torres, antenas e contêineres.

Tecnicamente, esses conjuntos formam as estações

rádio-base (ERBs). Em casos de desrespeito à norma,

o poder municipal envia uma intimação para retirada

ou regularização do equipamento em até 30 dias. Se

a intimação não for atendida, a prefeitura aplica multa

de R$ 100 mil.

Para a Associação Brasileira de Infraestrutura para as

Telecomunicações (Abrintel), entidade que reúne as

principais empresas do setor, alegislação paulistana

precisa de atualização. "A expectativa é de que seja

aprovada uma nova lei de antenas em São Paulo. A

13.756 é de 2004 e não está alinhada ao avanço

tecnológico que houve no setor. Ela ainda foi feita

para a tecnologia 2G", explica Luciano Stutz,

presidente da Abrintel.

Um dos exemplos de inadequação da lei, diz Stutz, é

a exigência de instalação das torres em ruas que

tenham 10 metros de largura para não comprometer a

questão urbanística. Neste mês, o Supremo Tribunal

Federal (STF) considerou a lei municipal

inconstitucional. A Primeira Turma da Corte avaliou

que o município de São Paulo invadiu competência

exclusiva da União de legislar sobre

telecomunicações. Ainda cabe recurso.

5G.

Nos próximos anos, a discussão sobre a instalação de

novas antenas estará em evidência por conta da
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implementação da tecnologia de quinta geração (5G)

de internet móvel, que exigirá cinco vezes mais

antenas que o 4G, segundo a Abrintel.

Mais antenas resultam em uma cobertura melhor e

evitam congestionamentos, afirma o engenheiro de

telecomunicações Eduardo Tude, pioneiro no

desenvolvimento de satélites no Brasil pelo Instituto

Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). "O Brasil já

tem um déficit de antenas em 4G e ele deve crescer

com o 5G, que utiliza frequências mais altas, com um

raio de cobertura a partir da antena menor", diz o

presidente da consultoria Teleco.

"As redes 5G serão as grandes impulsionadoras do

setor de telecomunicações nos próximos anos e

representarão estímulo aos investimentos em

infraestrutura", opina Marcos Ferrari, presidente

executivo da Conexis Brasil Digital.

Especialistas afirmam que a tecnologia 5G não é

apenas uma atualização e sim de uma nova

ferramenta. A internet móvel 5G promete ser até dez

vezes mais rápida do que a 4G. Além disso, ela deve

garantir conexões mais estáveis e consumo de

energia 90% menor. Por causa da pandemia, o leilão

da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

para as novas frequências da tecnologia 5G foi adiado

para 2021.

Nos ares

R$ 100 mil É o valor da multa aplicada pelas

prefeituras nos casos de descumprimento do pedido

de retirada ou regularização de antenas irregulares. A

punição é definida pela Lei das Antenas.

4,6 mil Pedidos de licenciamento de antenas existem

no Brasil.
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COLUNA DO ESTADÃO - Tempestade perfeita para Lula no
Supremo?
Autor: Alberto Bombig;

No despacho em que abriu os arquivos hackeados da

Lava Jato para a defesa de Lula, Ricardo

Lewandowski reitera que as mensagens foram

periciadas, "atestando" a integridade do material

sobre o qual pairavam dúvidas. A decisão do ministro

do STF foi entendida na comunidade jurídica como a

mais importante sobre a possibilidade ou não de

utilização das mensagens no julgamento da suspeição

do ex-juiz Sérgio Moro. Não são poucos os que

enxergam espaço para uma revisão das posições da

ministra Carmen Lúcia em relação ao petista.

» Será? No entorno de Lula, na advocacia e no

próprio STF, uma das leituras é a de que começa a se

formar a chamada tempestade perfeita a favor das

pretensões do ex-presidente e de muitos dos críticos

da Lava Jato e de Moro.

» Sinais. Recentemente, Carmem Lúcia votou por

manter a decisão que exclui a delação de Antonio

Palocci da ação em que Lula é acusado de receber

R$ 12,5 milhões da Odebrecht.

» A ver. Interlocutores da ministra dizem que ela ficou

impactada com o conteúdo das mensagens.

» Simples. O ministro Gilmar Mendes ironiza a

reação contra o acesso da defesa de Lula às

mensagens hackeadas trocadas pelo então juiz

Sérgio Moro com a força-tarefa da Lava Jato: "Se

foram só conversas de anjos, não muda nada".

» Leia... Os compromissos combinados pela oposição

com Baleia Rossi (MDBSP) embutem um recado sutil

a Rodrigo Maia (DEMRJ) e ligam sinal de alerta no

Planalto. Apesar das escaramuças digitais e verbais

com Jair Bolsonaro, na prática, Maia dificultou parte

da atuação parlamentar.

» ...com... A mais recente ajuda foi o freio no ímpeto

dos deputados que queriam a Câmara mais operante

nas questões envolvendo a vacina. Agora, o bloco PT,

PSB, PDT e PCdoB receberam de Baleia a palavra de

não barrar CPIs e convocações de ministros.

» ...atenção. Na carta apresentada a Baleia Rossi, a

oposição pediu ainda o compromisso dele em pautar

projetos de decreto legislativo, capazes de derrubar

decretos presidenciais.

» Ponto. Compromissos à parte, repercutiram muito

bem na esquerda as declarações de Baleia em defesa

de Dilma Rousseff. A ex-presidente foi alvo de

Bolsonaro, que ironizou a tortura sofrida por ela na

ditadura.

» Onde... A questão mais preocupante para o Planalto

na disputa pelo comando da Câmara, claro, diz

respeito aos pedidos de impeachment de Bolsonaro.

» ...mora o perigo. Porém, Baleia Rossi sempre

manteve bom trânsito com o presidente e, ao menos

até aqui, ninguém no Planalto acredita que ele seria

capaz de um gesto brusco. Por ora, é considerado

"independente", não inimigo.

» click. O presidente Jair Bolsonaro não perdeu a

chance de repetir em amistoso de futebol em Santos

seu gesto imitado por muitos "boleiros": o da

"arminha".

» Retrospectiva... No final de agosto, uma pergunta

passou a infernizar a vida de Jair Bolsonaro: por que

Fabrício Queiroz depositou R$ 89 mil nas contas da

primeira-dama Michele?

» ...em ilustrações. Questionado, o presidente chegou

a ameaçar um repórter. Em dezembro, Bolsonaro

disse que os depósitos de Queiroz na conta da

primeira-dama eram pagamentos pessoais para ele. O

caso está sob investigação COLABOROU ELIANE

CANTANHÊDE

SINAIS PARTICULARES. Fabrício Queiroz, ex-

assessor de Flávio Bolsonaro

PRONTO, FALEI!

Marcelo Ramos Deputado federal (PL-AM)

"A fala de Bolsonaro precisa ser repudiada por quem

valoriza a vida e o amor ao próximo. Ironizar a tortura

não é conduta aceitável de um presidente."
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Um governo dividido contra si mesmo

No apagar das luzes do ano legislatos via Fundo de

Participação dos Municípios (FPM). O objeto da

deliberação ilustra a necessidade de reajustes no

pacto federativo. Mas a maneira como ela foi

conduzida mostra o quanto necessidades como essa

podem ser destivo, houve alvoroço entre governo e

deputados na votação da Proposta de Emenda

Constitucional (PEC) 319/17 que aumenta os

repasses da União a prefeivirtuadas em moeda de

troca no jogo político, eclipsando o interesse público.

Ademais, expõe a esquizofrenia do Planalto.

O debate em si é pertinente. A União é pródiga em

atribuir responsabilidades aos municípios, muitas

vezes sem levar em conta as condições reais para a

sua satisfação. O FPM é a principal fonte de recursos

para os municípios, sobretudo os menores e mais

desprovidos das receitas do comércio, indústria ou

agricultura.

O problema envolve a questão dos repasses, mas

também outras, como a própria existência de

municípios pequenos demais para se sustentar, e que

talvez devessem ser unidos a outros (como propõe a

PEC do Pacto Federativo); ou as perdas de

arrecadação dos entes subnacionais derivadas de

isenções impostas pela União (como aconteceu com a

Lei Kandir); e a necessidade de cobrar dos municípios

reformas que garantam a sua viabilidade fiscal.

A PEC aumenta em 1% os repasses para os

municípios.

Atualmente, 49% da arrecadação do Imposto de

Renda e 22,5% do Imposto sobre Produtos

Industrializados são direcionados às prefeituras via

FPM. A proposta prevê um aumento para 23,5% em

quatro fases: 0,25% nos dois primeiros anos; 0,5% no

terceiro e 1% a partir do quarto ano. O projeto foi

aprovado pelo Senado e em primeiro turno pela

Câmara em 2019.

No dia 21, às vésperas do fim do ano parlamentar, a

proposta foi incluída na pauta de votação pelo

presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A

equipe econômica do governo imediatamente acusou

uma "pauta-bomba". Com efeito, apesar de ser

defendida como um meio de recompor receitas dos

municípios em vista da pandemia, a proposta teria

efeitos permanentes, gerando um impacto de R$ 43

bilhões em 12 anos à União. De resto, como mostrou

o Estado, a maioria das prefeituras herdará um caixa

mais cheio em 2021, seja porque o socorro federal

superou em R$ 24 bilhões as perdas de receitas e os

gastos com o combate à pandemia, seja porque a

arrecadação já se encontra em patamares superiores

aos do ano passado.

O Secretário do Tesouro, Bruno Funchal, advertiu que

a aprovação da PEC contribuiria para a

desorganização fiscal, minando a credibilidade do

País na sustentação das contas públicas. "Acaba

sendo ruim para todo mundo. Isso reflete nos juros e a

retomada fica prejudicada." O líder do governo na

Casa, Ricardo Barros (PP-PR), chegou a discutir com

Maia.

Ocorre que foram parlamentares da própria base

governista, encabeçados pelo deputado Júlio Cesar

(PSD-PI), que pediram a inclusão da PEC na pauta.
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Como a proposta tem apoio do candidato do governo

à presidência da Câmara, um dos líderes do Centrão,

Arthur Lira (PP-AL), em menos de 24 horas o Planalto

deu um cavalo de pau e passou a apoiar a aprovação.

O próprio Ricardo Barros sacou uma justificativa mal-

ajambrada, apoiando-se no bordão "Mais Brasil e

Menos Brasília": "Não é o melhor momento, mas está

no DNA liberal do governo".

Realmente, não é o melhor momento. Mas o fato de

que de um dia para o outro tenha se tornado para o

Planalto o momento certo, mostra o quanto as suas

decisões podem solapar o interesse público em nome

dos interesses do presidente e seus aliados

circunstancias do Centrão. A votação foi interrompida

a 7 minutos do fim do ano parlamentar. Mas a bomba

está armada. Claramente, o governo não terá pruridos

em deixá-la estourar, lançando estilhaços nas contas

públicas federais já fragilizadas. "Qual a posição do

governo, contra ou a favor?", indagou Rodrigo Maia.

Resta claro, já prenunciando o que virá nos próximos

dois anos, que quem dará a resposta será o Centrão.
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Um governo dividido contra si mesmo

No apagar das luzes do ano legislativo, houve

alvoroço entre governo e deputados na votação da

PEC 319/17, que aumenta repasses da União a

prefeitos via Fundo de Participação dos Municípios,

pág. A3
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ELIO GASPARI - O grande espetáculo de Trump

Faltam três semanas para o dia em que Joe Biden

assumirá a Presidência dos Estados Unidos. Com a

pandemia e Donald Trump, não se sabe direito como

as coisas funcionarão. Não se sabe sequer se ele irá

à cerimônia.

Numa época tomada pela Covid-19, pelas vacinas e

por Jair Bolsonaro, junta-se um espetáculo histórico: o

comportamento de Trump nos últimos dias de seu

governo.

Recusando-se a aceitar o resultado das urnas, o atual

presidente entrou na moldura de desespero e

desequilíbrio de Richard Nixon nos dias que

antecederam sua renúncia, em agosto de 1974. Ele

estava bebendo demais, brigava com a mulher e

chamou o secretário de Estado para rezar. O chefe de

seu gabinete temeu que ele se matasse. Estava

entendido que Nixon destrambelhara. Temeu-se que,

num surto, ele resolvesse usar armas nucleares

contra algum inimigo. Por isso, se ele tentasse mexer

nas bombas, a ordem precisaria ser confirmada pelo

secretário da Defesa. Ela nunca foi dada. Esses fatos,

contudo, começaram a sair dos bastidores aos

poucos. Para consumo geral, ficou a imagem do

presidente deixando a Casa Branca com um grande

sorriso e os braços erguidos.

Trump está oferecendo um espetáculo público. Depois

de contestar o resultado das urnas, passa o tempo

trancado, jogando golfe, anistiando comparsas e

delirando. Nesse ambiente, surgiu até a ideia de

colocar a maior democracia do mundo sob lei marcial.

Como não poderia deixar de ser, aporrinhou a mulher

porque teria aparecido pouco nas revistas de moda.

Desde novembro, estava claro que Trump

destrambelhara num patamar inédito. Acompanhá-lo

até o dia 20 de janeiro, seguindo cada detalhe de sua

partida, será um grande espetáculo. Algo como um

seriado de televisão.

Os Estados Unidos ralaram em duas décadas com

dois dos três piores presidentes de sua história:

Trump e George W. Bush. O terceiro foi fames

Buchanan (1857-1861), que deixou para Abraham

Lincoln a encrenca que resultaria na Guerra Civil.

Dos três, o único que se conduziu como um

desequilibrado foi Trump. E daí vem a boa notícia: as

instituições americanas sobreviveram a um tatarana

na Casa Branca. Prova disso está no fato de que, ao

contrário do que supunham seus adoradores, a

judicialização do resultado eleitoral jamais dependeu

de uma decisão dos nove juízes da Corte Suprema.

Seus pleitos atolaram antes.

Noves fora Buchanan, a competição pelo título de pior

presidente fica entre Bush II e Trump. Essa é uma boa

discussão. Como pessoa física, Trump ganha com

larga vantagem. Como a blindagem das instituições

impediu muitos de seus estragos, é possível que Bush

II, com sua guerra no Iraque e a recessão do fim de

mandato, tenha causado mais danos à nação.

Registre-se que Bush, como seu pai, é um ex-

presidente exemplar, coisa que não há a menor

possibilidade de acontecer com Trump. (Está aí a

procuradora geral do Estado de Nova York,

encarregada de olhar para as finanças do doutor. )

Como lembrou o ministro Gilmar Mendes, valendo-se

de um provérbio português, "ninguém se livra de

pedrada de doido nem de coice de burro". Nem os

Estados Unidos. Dificilmente o mundo terá

oportunidade de acompanhar um espetáculo como o

que vem por aí.
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NOVA PENEIRA EM 2022

Autor: SÉRGIO ROXO

A aprovação de uma lei para permitir a formação de

federações partidárias e a escalação dos principais

quadros para disputarem vagas de deputado federal

estão entre as estratégias já traçadas por legendas

pequenas para tentar superar a cláusula de barreira

mais rigorosa da eleição de 2022 .

Os desempenhos obtidos nas disputas de 2018 e

2020 servem de alerta para siglas como PCdoB, PV,

Cidadania, Avante, Novo e PSC. A cláusula de

barreira é um mecanismo adotado para reduzir a

fragmentação partidária no país e será implantada de

forma gradual até 2030.

Em 2022, ficarão sem acesso a recursos dos fundos

partidário e eleitoral e a tempo de propaganda

eleitoral as legendas que não obtiverem pelo menos

2% dos votos válidos na eleição para a Câmara dos

Deputados, distribuídos em um terço das unidades da

federação, com 1% dos votos válidos em cada uma

delas. Outra opção para escapar do corte é eleger

pelo menos 11 deputados, distribuídos em um terço

das unidades da federação.

Partidos menores estudam lançar seus principais

nomes a deputado federal em 2022, de modo a contar

com "puxadores de voto" que garantam uma bancada

com número suficiente para superar a cláusula.

A alternativa da federação partidária, por outro lado,

enfrenta a resistência de partidos maiores. O

expediente ficou fora da reforma eleitoral, aprovada

em 2017, que vetou a coligação entre partidos nas

eleições paira o Legislativo. Instituída a partir de 2020,

a proibição das coligações foi considerada um avanço

por reduzir a fragmentação partidária nas câmaras de

vereadores eleitas em novembro, e o cenário deve se

repetir no Congresso em 2022.

No caso das federações, diferentemente da coligação,

a aliança partidária formada na campanha estaria

obrigada a atuar conjuntamente no Legislativo nos

quatro anos seguintes - argumento usado pelos

defensores da ideia para mostrar que não havería um

retrocesso na salada ideológica que marca a política

brasileira. Outra vantagem do fim das coligações foi

extinguir a situação em que um voto contribuía para a

eleição de candidatos de partidos sem afinidade entre

si.

- As federações partidárias permitem flexibilizar as

alianças, mas seguem o discurso de enxugamento de

legendas. O PCdoB agiría nessa direção defende

Walter Sorrentino, vice-presidente do partido, que não

superou a cláusula de barreira há quatro anos e

acabou se fundindo com o PPL.

O PV, outro partido que enfrenta o risco de não

cumprir a cláusula de barreira, tem conversado com o

PCdoB sobre a viabilização da federação de partidos.

Na eleição de 2018, os verdes obtiveram 1,63% dos

votos válidos para deputado federal. Se repetirem o

desempenho, não ultrapassarão a barreira e ficarão

sem recursos públicos e tempo de TV. Na disputa

municipal de 2020, o PV teve 1,87% dos votos para

vereador no país.
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Existe resistência à ideia dos nanicos entre lideranças

dos maiores partidos na Câmara. Enquanto líderes de

MDB, PSDB e DEM dizem não estar debatendo o

assunto, o Republicanos é contra. O presidente

Marcos Pereira afirmou que sua sigla"é a favor de

manter(a legislação) como está".

O líder do PT na Câmara, Enio Verri (PR), afirmou

que o partido é contra a volta das coligações e

qualquer flexibilização da cláusula de barreira, mas

que apoia o debate sobre federações: - A federação é

de caráter nacional e tem a duração de quatro anos.

Se dois partidos se unem, terão uma liderança, um só

fundo eleitoral e partidário. Uma coisa só, no Brasil

todo.

Outra sigla ameaçada pela cláusula de desempenho,

o Novo pretende colocar como "prioridade absoluta" a

eleição para deputado federal em 2022, mesmo que

isso signifique abrir mão das disputas para

governador e senador.

- O que temos definido como estratégia, bem alinhado

inclusive com superar a cláusula de barreira, é que o

foco principal nosso vai ser eleger deputados federais.

Está pacificado dentro do partido e essa vai ser

estratégia para 2022 - afirma o presidente do Novo,

Eduardo Ribeiro.

Se repetir o desempenho da eleição de 2018, o Novo

ultrapassa a cláusula de barreira. O partido teve

2,41% dos votos válidos na ocasião.

O PSOL é outro partido sob risco. A legenda teve

1,64% dos votos para vereador em 2020, mas se

apega aos 2,85% dos votos válidos obtidos na disputa

para deputado federal em 2018.

- Vamos nos preparar para superar a cláusula em

2022, mas considerando os resultados de 2018 e

2020, estamos otimistas - afirma Juliano Medeiros,

presidente do PSOL, ressalvando considerar a

legislação "antidemocrática".

RECONFIGURAÇÃO A cientista política Lara

Mesquita, do Centro de Estudos de Política e

Economia do Setor Público da Fundação Getulio

Vargas (FGV), acredita que a cláusula de barreira

tende a provocar uma reconfiguração do quadro

partidário brasileiro depois da eleição de 2022.

- Não espero muitas fusões neste primeiro momento.

Quem superou a cláusula de desempenho em 2018

ainda tem acesso a recurso para fazer campanha, e

esses partidos só vão se fundir depois da campanha

de 2022 - projeta Mesquita, explicando a motivação

da legislação. - Todas as democracias do mundo

adotam, de uma maneira geral, uma cláusula de

barreira porque não funciona um Parlamento com

tantos partidos. Dificulta a governabilidade, a

racionalidade da formação de uma coalizão de

governo. ( Colaborou Guilherme Caetano )

CONTEXTO

Mudanças tentam reduzir fragmentação desde os

anos 1990
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A cláusula de barreira é uma tentativa de acabar com

os partidos nanicos, de aluguel ou sem

representatividade. O mecanismo havia sido aprovado

pelo Congresso em 1995, por meio de um projeto de

lei, para vigorar a partir das eleições de 2006. 0

Supremo Tribunal Federal (STF), no entanto,

considerou, por unanimidade, o dispositivo

inconstitucional em dezembro daquele ano.

Dos 29 partidos existentes na época, apenas sete

tinham ultrapassado a chamada cláusula de

desempenho nas eleições de 2006. Na ocasião, os

ministros concluíram que o mecanismo feria o direito

das minorias, expresso na Constituição.

Em 2017, o Congresso aprovou uma emenda à

Constituição restabelecendo a cláusula de barreira. A

mesma reforma política acabou com as coligações

proporcionais a partir das eleições de 2020 - outra

iniciativa para tentar barrar partidos sem

representatividade. Atualmente, há 33 legendas no

país.

A PEC aprovada em 2017 também vedou a

possibilidade de os partidos formarem federações a

partir de 2020, como forma de contornar a cláusula de

barreira. É esse artifício que os pequenos partidos se

articulam para aprovar agora.

A decisão do Supremo, em 2006, de enterrar a

cláusula de barreira surpreendeu e decepcionou

cientistas políticos na ocasião. A medida foi

considerada ruim para a democracia ao permitir a

pulverização de partidos.

Deputados e senadores de partidos maiores, por sua

vez, consideraram na época a decisão do STF um

retrocesso e avaliaram que ela feria frontalmente a

vontade do Congresso.

Entre os partidos que não tinham superado a cláusula

de barreira nas eleições de 2006 e se empenharam

para o seu fim estavam PSOL, PPS, PC do B, PV e o

PRB do então vice-presidente da República José

Alencar, que defendeu diversas vezes o fim da regra.
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FH, Lula e Maia repudiam fala de Bolsonaro contra Dilma

Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz

Inácio Lula da Silva, além do presidente da Câmara,

deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), repudiaram ataque

do presidente Jair Bolsonaro contra a expresidente

Dilma Rousseff. Ele ironizou a tortura sofrida pela

petista durante o período em que ela foi presa na

década de 1970, durante a ditadura militar.

Em conversas com apoiadores na porta do Palácio da

Alvorada, anteontem, antes de embarcar para o

Guarujá (SP), onde passará o Ano Novo, Bolsonaro

chegou a cobrar que lhe apresentassem um raio x da

petista para provar uma fratura na mandíbula.

- Dizem que a Dilma foi torturada e fraturaram a

mandíbula dela. Traz o raio x para a gente ver o calo

ósseo. Olha que eu não sou médico, mas até hoje

estou aguardando o raio x - afirmou Bolsonaro.

Em nota à imprensa, Dilma respondeu que o

presidente "não se sensibiliza diante da dor de outros

seres humanos" e "revela a índole própria de um

torturador". Na década de 1970, Dilma ficou presa por

três anos em razão de sua atuação contra a ditadura.

"É triste, mas o ocupante do Palácio do Planalto se

comporta como um fascista. E, no poder, tem agido

exatamente como um fascista. Ele revela, com a

torpeza do deboche e as gargalhadas de escárnio, a

índole própria de um torturador. Ao desrespeitar quem

foi torturado quando estava sob a custódia do Estado,

escolhe ser cúmplice da tortura e da morte", escreveu

a expresidente, na nota.

Em postagem em uma rede social, o ex-presidente

Fernando Henrique Cardoso afirmou que "brincar com

a tortura dela - ou de qualquer pessoa - é inaceitável".

O ex-presidente Lula também se manifestou. Em

postagem nas redes sociais, o petista disse "o Brasil

perde um pouco de sua humanidade a cada vez que

Jair Bolsonaro abre a boca".

O presidente da Câmara também saiu em defesa da

ex-presidente. "Bolsonaro não tem dimensão humana.

Tortura é debochar da dor do outro. Falo isso porque

sou filho de um ex-exilado e torturado pela ditadura.

Minha solidariedade a expresidente Dilma. Tenho

diferenças com a ex-presidente, mas tenho a

dimensão do respeito e da dignidade humana",

escreveu Rodrigo Maia.

Candidato apoiado pelo grupo de Maia à presidência

da Câmara, o deputado federal Baleia Rossi (MDB-

SP) foi outro que publicou uma mensagem se

solidarizando com Dilma. A manifestação ocorre em

meio à disputa pelo apoio da esquerda na eleição

para o comando da Casa. O PT resiste ao nome de

Baleia. Um dos motivos é ele ter apoiado o

impeachment da ex-presidente.

"Não é sobre esquerda, centro ou direta. E sobre a

dignidade humana, é disso que se trata. Nossa

solidariedade à ex-presidente Dilma Rousseff. Tortura

nunca mais", escreveu o deputado.
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REINCIDENTE Esta não é a primeira vez que o

presidente faz declarações relacionadas às torturas

sofridas por Dilma Rousseff durante a ditadura militar.

Na sessão de votação do processo de impeachment

da ex-presidente, em abril de 2016, o então deputado

federal usou seu discurso para exaltar o torturador

Carlos Alberto Brilhante Ustra, que comandou o DOI-

Codi, órgão de repressão política da ditadura militar,

entre 1970 e 1974. Na ocasião, chamou-o de "o pavor

de Dilma Rousseff".

Bolsonaro fez ataque semelhante, no ano passado, ao

se referir a Fernando Santa Cruz, pai do presidente da

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe

Santa Cruz. O presidente disse que Fernando,

desaparecido durante a ditadura militar, fazia parte do

grupo "mais sanguinário" do movimento Ação Popular.

Bolsonaro afirmou que se o presidente da entidade

quisesse saber sobre a "verdadeira história" do que

aconteceu com seu pai, ele poderia contar o que

ocorreu.
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Seguro DPVAT terá custo zero no ano que vem. Indenizações
estão mantidas
Autor: GERALDADOCA

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNPS)

zerou ontem, em reunião extraordinária, a cobrança

do seguro DPVAT para proprietários de veículos a

partir de janeiro de 2021. E autorizou a

Superintendência de Seguros Privados (Susep) a

contratar um operador para gerir o pagamento das

indenizações a vítimas de acidentes de trânsito, que

serão mantidas.

No início deste mês, o DPVAT tinha R$ 7,5 bilhões

em caixa, o que cobrirá os gastos do ano que vem.

- Em 2021, o prêmio do DPVAT é zero, e as

indenizações para a população estão asseguradas -

disse Rafael Scherre, diretor técnico da Susep.

Segundo fontes, a Caixa Econômica Federal deverá

ser contratada. Descartou-se editar uma medida

provisória (MP) para isso, pois o CNPS autorizou a

contratação emergencial, sem licitação. A Caixa tem

capilaridade e uma boa estrutura, disse um técnico

envolvido nas negociações.

Além disso, a Susep ganhou aval do Tribunal de

Contas da União (TCU), que recomendou

providências imediatas para manter o seguro. A

decisão de ontem também levou em conta a

investigação do TCU sobre o DPVAT.

Desde o fim de novembro, quando foi dissolvido o

consórcio que administrava o DPVAT, a gestão está

acéfala. Uma semana antes, a Líder, principal sócio

do grupo, fora notificada pela Susep a devolver R$ 2,2

bilhões referentes a despesas irregulares pagas com

recursos públicos entre 2008 e 2020.

O presidente Jair Bolsonaro tentou extinguir o DPVAT

por MP em 2019, mas a proposta foi suspensa pelo

Supremo Tribunal Federal.
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ANCELMO GOIS

Autor: Ancelmo Gois Com Ana Cláudia Guimarães,

Nelson Lima Neto e Telma Alvarenga

Bolsonaro, cadê minha vacina?

Nos últimos dez dias, os brasileiros fizeram mais de 5

milhões de publicações relacionadas à vacina no

Twitter, segundo o sociólogo Marco Aurélio Ruediger,

do Dapp FGV.

Nos dias 17 e 18 de dezembro foram mais de 1

milhão de publicações, a maioria comentando a

decisão do STF de tomar a aplicação obrigatória. Boa

parte das postagens tratou da ansiedade pela

chegada da vacina e o crescente inconformismo com

a falta de um calendário claro para iniciar a

imunização.

Segue...

No geral, o passar dos dias torna as críticas mais

contundentes, apontando claramente para uma

tendência de acirramento desse debate em janeiro,

avalia Ruediger.

De volta à Gávea Pequena

Ao contrário de Crivella, que preferiu continuar

morando em sua casa na Barra, Eduardo Paes vai

retornar à Gávea Pequena, residência oficial do

prefeito do Rio, no Alto da Boa Vista, onde morou

durante seus dois mandatos anteriores.

A casa erguida em 1855, onde era uma antiga

fazenda de café, tem muita história. Foi residência de

presidentes como Washington Luis e chegou, por

causa de uma praga de saúvas, a sediar um tal de

Serviço de Extinção de Formigas.

Por falar em Paes

A Secretaria municipal de Educação do Rio, que será

comandada por Renan Ferreirinha, terá a nova

Gerência de Relações ÉtnicoRaciais. O objetivo é

construir e fomentar políticas públicas educacionais

antirracistas em toda a rede de ensino. A ideia é do

novo secretário. A gerente será a professora Joana

Oscar, servidora da rede municipal.

Casão e Marinho

No primeiro "Esporte espetacular" de 2021, o

comentarista Casagrande conversa com um dos

destaques do futebol brasileiro neste ano, o atacante

Marinho, do Santos.

Além dos 22 gols marcados, ele foi um dos expoentes

do esporte no combate ao racismo.

O engajamento nessa causa tão importante foi um

dos temas abordados no quadro "Casão FC", que vai

ao ar neste domingo, dia 3.

Os dez dias que abalaram o mundo

O título é emprestado do famoso livro do americano

John Reed (1887-1920), sobre a Revolução Russa, de

1917. Aqui, dez momentos que mexeram com

corações e mentes do povo este ano com destaque

para a Covid-19, revelada a todos, por sinal, no último

dia de 2019, no amanhecer, portanto, de 2020.

O Quarta 26 de fevereiro

Confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. 0

paciente é um homem paulista de 61 anos, que viajou

à Itália.

Terça 17 de março

Ministério da Saúde confirma a primeira morte pela

nova peste, em São Paulo.

Sexta 27 de março

Como se fosse atingida por uma espécie de bomba de

nêutrons que só destrói os seres vivos a Praça São

Pedro, no Vaticano, amanhece vazia, assim como a

Times Square, em Nova York, e a Avenida Champs-

Élysées, em Paris. Sem uma viva alma. 0 Papa

Francisco, andando sozinho na praça, conclama:

"Permaneçamos unidos, façamos as pessoas mais

sozinhas e que mais sofrem sentirem nossa

proximidade".

Segunda 20 de abril

A exemplo do ocorrido em outros países castigados

pela pandemia e obrigados ao isolamento, moradores

de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, passaram a

cantar, por volta das 20h, "Bella ciao", a música que

se tornou símbolo da luta contra o fascismo na Itália e

que tinha virado um hino contra a Covid-19. Os

vizinhos eram puxados por um trombone e um

clarinete, pegando carona por ser a música tema da

série "La Casa De Papel" na Netlix.

Terça 19 de maio
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Bolsonaro faz gracinha com a desgraça alheia: "Quem

é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda,

tubaína". Alheio à dor das pessoas, o presidente já

tinha dito que a Covid-19 era uma "gripezinha". Meses

depois, ainda afirmou que o país deveria enfrentar o

vírus como "homens" e não como "maricas". 0

governo já teve três ministros da Saúde este ano - o

último é o general que conhece de medicina porque

na infância tomou Melhorai infantil.

Sexta 26 de junho

O brasileiro volta a respirar. Uma injeção de

esperança surge com a divulgação do clipe que reuniu

Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento,

Marisa Monte, Alcione, Fernanda Montenegro,

Fernanda Torres, Jorge Ben, Preta Gil, Djavan,

Regina Casé e outros saudando os 78 anos de Gil ao

som de "Andar com Fé / Eu vou / A fé não costuma

faiá." Tomara.

Sábado 8 de agosto Brasil ultrapassa a marca dos

100 mil mortos pela Covid-19.

Terça 3 de novembro

O negacionismo e o obscurantismo sofrem uma

grande derrota no planeta. Donald Trump não

consegue se m reeleger presidente dos EUA.

Domingo 29 de novembro

O Rio tem prefeito. No resto do país, a cavalaria

política .

contra "tudo que está por aí" tropeça. Boa gestão foi t

o mote vitorioso.

Terça 8 de dezembro

A Inglaterra começa a vacinar, seguida por cerca de

40 países. E o Brasil descendo a ladeira.

O MAR NÃO ESTÁ PARA PEIXE

A Marinha, inclusive com sirenes ligadas, tem atuado

na região da Costa Verde para evitar aglomerações e

festas nos barcos por causa da pandemia. A

preocupação maior é em Angra dos Reis, que no

réveillon passado tinha congestionamento marítimo .

Valeu pela vitória de Biden

Cláudio Frischtak diz que este ano, naturalmente, não

vai deixar saudades, "ainda que as eleições aqui e

nos EUA nos deem esperança de dias melhores".

O economista acredita que em 2021 voltaremos a

crescer. "Vai depender do curso da pandemia e dos

esforços de vacinação (alô, governantes!)".

Feliz 2023...

Aliás, Frischtak aposta numa forte retomada global no

segundo semestre, com o mundo crescendo 4,5% e o

Brasil 3%: "Já em termos de renda per capita, não

deverá ser antes de 2023 que o país vai recuperar as

perdas".

O alvo era a Netflix

No final do ano forense, a empresa DivX, sem sede

no Brasil, alegando ser dona de uma patente utilizada

pela Netflix para transmitir sua programação, pediu

uma liminar para, acredite, suspender a atividade da

gigante por aqui. A liminar chegou a ser deferida, mas

a desembargadora Andréa Fortuna, da 24a Câmara

Cível do TJ do Rio, derrubou a decisão. Ela

considerou o " dano irreparável" numa eventual

interrupção do serviço da empresa de mídia.

Voz em SP

Se depender dos responsáveis pelo belo projeto Voz

das Comunidades, 2021 será um ano de muito

trabalho e novos horizontes. Está previsto, por

exemplo, o retomo da publicação do jornal impresso

nos complexos do Alemão e Penha. Outra novidade é

a expansão da mídia comunitária para São Paulo.

Rene Silvai, idealizador do Voz, está em SP definindo

as localidades que atuarão na cidade.

Velha guarda da Câmara

Onze dos 51 vereadores cariocas que tomam posse,

sexta, irão participar da sessão remotamente por

causa da pandemia. Entre eles estão Cesar Maia,

Chico Alencar, Paulo Pinheiro, Teresa Bergher e

outros. Melhor assim!

ZONA FRANCA

HOJE, o Instituto Banese e a TV Atalaia realizam o

especial "João Ventura In Concert", no Museu da

Gente Sergipana, em Aracaju, a partir das 18h.

AMANDA Pinto, fundadora do N.OVO, é reconhecida

pelo MIT como a inventora do ano e uma das 35

principais inovadoras da América Latina.

O ESCRITÃ"RIO Queiroz e Andrade completou em

dezembro 18 anos de fundação.
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Concessão de saneamento no RJ terá outorga mínima de R$ 10 bi
e 4 blocos
Autor: Rafael Rosas e Rodrigo Carro

Depois de dois anos e meio de estudos, o governo do

Rio de Janeiro lançou ontem o edital de concessão

dos serviços de distribuição de água e coleta e

tratamento de esgoto para 35 municípios do Estado

hoje atendidos pela Companhia Estadual de Águas e

Esgotos (Cedae). A previsão é de que o leilão

aconteça em 30 de abril de 2021 na B3, quando serão

leiloados quatro blocos com outorga mínima total de

R$ 10,6 bilhões. Os vencedores serão aqueles que

oferecerem o maior ágio em relação à outorga mínima

em cada um dos blocos.

O edital de concessão de serviços da Cedae prevê

para 27 de abril do ano que vem o recebimento das

garantias das propostas, da proposta comercial e dos

documentos de habilitação, com o resultado da

análise das garantias das propostas saindo em 29 de

abril e com o leilão ocorrendo no dia seguinte.

Dos R$ 10,6 bilhões, valor mínimo que será obtido

com o leilão, o Estado do Rio ficará com 80%,

enquanto 15% serão distribuídos aos municípios,

proporcionalmente ao número de habitantes. Os

demais 5% serão destinados ao Fundo de

Desenvolvimento da Região Metropolitana. Caso as

propostas pelos blocos superem a outorga fixa, o

montante que superar esse valor será distribuído com

50% indo para o Estado e 50% para os municípios,

mais uma vez de acordo com a população de cada

um.

Uma surpresa no edital foi o número de municípios

que aderiram ao processo. Embora 47 prefeituras

tenham se cadastrado para participar do processo,

apenas 35 efetivamente assinaram as autorizações.

Apesar da redução no número de cidades, o diretor de

Infraestrutura, Concessões e PPPs do Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), Fábio Abrahão, afirmou que a saída de 12

municípios na reta final não levou a grandes

alterações, pois se tratavam de regiões com

populações pequenas.

“Os municípios fizeram uma manifestação de

interesse e teve a última rodada, que foi assinatura

dos documentos e de fato alguns prefeitos optaram

por não participar. Mas do ponto de vista material, em

termos de população, não fez muita diferença. Houve

ajustes muito pequenos”, disse Abrahão.

Os quatro blocos que serão leiloados serão o Bloco 1,

formado pela zona sul do Rio e mais 17 municípios,

com outorga fixa mínima de R$ 4,036 bilhões; o Bloco

2, composto por Barra da Tijuca e Jacarepaguá, além

dos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes,

com outorga fixa mínima de R$ 3,172 bilhões; o Bloco

3, integrado pelo restante da zona oeste do Rio e as

cidades de Piraí, Pinheiral, Rio Claro, Itaguaí,

Paracambi e Seropédica, e outorga fixa mímima de

R$ 908,1 milhões; e o Bloco 4, que terá o centro e a

zona norte do Rio, além de de Belford Roxo, Duque

de Caxias, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu,

Queimados e São João de Meriti, com outorga fixa de

R$ 2,503 bilhões.

Abrahão explicou que não há restrição para a

participação de estrangeiros e que mais de uma

empresa ou consórcio pode tentar levar mais de um

bloco, mas ressaltou que há no edital um requisito de

capacidade de investimento que sobe de forma não

linear no caso de alguém “dar o lance para mais de

um bloco. Segundo ele, é “quase impossível”, por

exemplo, um concessionário operar três blocos

diferentes, por causa desse requisito. “A própria

mecânica leva à competição.”

Há também a obrigação de que o vencedor da

licitação tenha em sua equipe de gestão profissionais,

sócios ou empresas com expertise na gestão do setor

de saneamento, mas a forma como essa experiência

será usada fica a cargo do consórcio. “Tem requisito

de capacidade no time de gestão. Mas, como um dos

nossos fundamentos é abrir o setor e evitar

oligopólios, o formato que vai ser trazido a gente deixa

em aberto. Pode ser um gestor pessoa física ou um

contrato de longo prazo para prestação do serviço, ou

no equity. A gente não quis fechar [um formato], mas

os requisitos mínimos têm que ser atendidos”, disse

Abrahão. Haverá ainda uma outorga variável, que
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nada mais é que um pagamento mensal que as

concessionárias farão aos municípios e à região

metropolitana e que corresponderá a 3% da

arrecadação tarifária.

Sócio do escritório Felsberg Advogados, Rodrigo

Bertoccelli destaca que o edital busca explicitamente

atrair investidores com capacidade para captar

recursos. “Isso é o mais importante para esse edital”,

opina o especialista na área de saneamento. “A

capacidade operacional de tratamento é marginal,

menos importante. A finalidade, portanto, é atrair

bancos e fundos de investimento. Este edital foi mais

preciso nesse aspecto, inclusive melhor disciplinando

a participação de estrangeiros.”

Fábio Abrahão, do BNDES, não acredita que o fato de

ações da Cedae terem sido dadas em contragarantia

num empréstimo de R$ 4,5 bilhões tomado pelo

governo do Rio junto ao banco BNP Paribas

represente obstáculo ao processo de licitação das

concessões. O prazo para quitação do financiamento

terminou em 20 de dezembro sem que o Estado tenha

feito o pagamento. A União é avalista da operação e

tem o direito de executar contragarantias que incluem

ações da Cedae, repasses federais e receitas próprias

do Estado.

“Isso foi tratado antes”, relativiza o executivo. “A gente

não poderia chegar nesse ponto e ter essa dúvida. A

questão foi mais de como fazer o esclarecimento para

o mercado investidor. O exercício das contragarantias

é muito estendido no tempo e não atrapalha o

processo.”

Ontem, a Secretaria de Fazenda fluminense divulgou

nota na qual afirma que a liminar do Supremo

Tribunal Federal (STF) concedida em 24 de

dezembro e que manteve o Estado do Rio de Janeiro

no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) abrange

também a dívida do governo estadual com o BNP

Paribas. A conclusão é da Procuradoria-Geral do

Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), que emitiu

parecer nesse sentido após analisar a liminar.

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por sua vez,

esclareceu por e-mail que “esse tema

[contragarantias] não foi tratado no âmbito da liminar

proferida pelo STF em relação ao RRF”. No texto, o

Tesouro frisou ainda que é “preferível o ressarcimento

por meio da retenção dos repasses de FPE, além do

ICMS, conforme permite a Constituição Federal, haja

vista que esses recursos são líquidos, certos e

exigíveis.”

O prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes

(DEM), afirmou ser favorável ao sistema de

concessão previsto para os serviços de água e esgoto

do Estado, mas criticou a fatia prevista para os

municípios. “Acho só que é importante que os

municípios tenham participação maior no que vão

receber. Mas estou conversando com o governador

Cláudio Castro e tenho certeza que chegaremos a

bom term o”, disse Paes em entrevista à GloboNews

na tarde de ontem.
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Atraso na vacinação terá impacto na economia

Autor: Anaïs Fernandes

O recrudescimento da pandemia no Brasil, ao mesmo

tempo em que o país fica para trás de outras nações

no plano de vacinação, reforça a percepção dos

analistas de quanto uma questão sanitária mal

resolvida pode segurar o processo de retomada da

atividade em 2021. A avaliação geral é de um primeiro

semestre que deve andar mais “de lado”. Um

calendário de imunização que comece a se

concretizar, por sua vez, poderia ajudar o consumo e

o mercado de trabalho a partir do segundo semestre,

dizem economistas.

O aumento de casos e mortes por covid-19 eleva os

riscos para a economia brasileira nos próximos

meses, aponta relatório do Credit Suisse divulgado

ontem. Os governos estaduais, provavelmente, terão

de adotar restrições de mobilidade, o que terá impacto

“substancial” na atividade e no emprego, escrevem a

economista-chefe do banco, Solange Srour, e o

economista Lucas Vilela.

O Credit Suisse calcula que o Brasil só chegará à

imunidade de rebanho (pelo menos 70% da

população imunizada) no quarto trimestre do ano que

vem. Isso se o governo conseguir adquirir nos prazos

previstos as vacinas produzidas pelos laboratórios

Sinovac (Instituto Butantan), AstraZeneca (Fiocruz) e

Pfizer/BioN Tech .

O banco simulou a dinâmica da imunização a partir de

três cenários de disseminação da doença:

manutenção da atual média diária de novos casos (35

mil), queda pela metade (18 mil) e o dobro da média

atual (70 mil). Em todos os cenários, a imunidade de

rebanho só seria atingida no último trimestre de 2021.

Na simulação, as vacinas das três companhias seriam

suficientes para imunizar 64,2% da população. No

ritmo atual de novos casos, 9,6% dos brasileiros

estariam imunizados devido à própria contaminação

pelo coronavírus. Se o ritmo de disseminação caísse

pela metade, 6,6% da população estaria imunizada

assim. No caso mais extremo, de 70 mil casos ao dia,

15,6% da população seria contaminada até o quarto

trimestre.

O governo federal, lembra o Credit Suisse, anunciou

negociações para comprar 460,9 milhões de doses de

vacina contra a covid-19 de cinco empresas. Além dos

três laboratórios mencionados, há conversas com a

Janssen (38 milhões de doses) e a Covax Facility

(42,5 milhões). Nenhuma das negociações foi

formalizada, contudo.

A ausência de um programa de vacinação imediata,

somada ao necessário fim do auxílio emergencial e

uma retomada mais lenta do emprego, faz o Banco

Inter prever um começo de ano mais fraco para a

atividade, segundo a economista-chefe Rafaela

Vitória.

O Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre

não deve apresentar crescimento em relação aos três

meses imediatamente anteriores, enquanto na

comparação com o mesmo período deste ano ainda

recuaria 0,50%, projeta ela. Rafaela lembra que a

queda ocorreria sobre um primeiro trimestre de 2019

que já foi negativo. “Uma retomada do emprego mais

robusta deve começar quando a vacinação estiver

mais avançada”, afirma ela.

Paula Magalhães, economistachefe da A.C. Pastore &

Associados, afirma que o plano de vacinação é

“imprescindível” para a atividade no ano que vem.

Assim como o governo precisa reduzir as dúvidas

fiscais, avançando na agenda de equilíbrio das contas

públicas, é necessário um plano que reduza as

incertezas da pandemia, diz Paula. “A gente fica

esperando esse tipo de decisão. Não é uma decisão

econômica propriamente, mas o efeito de um plano de

vacinação sobre a economia é inegável.”

A expectativa, segundo ela, era que o consumo fosse,

assim como nos últimos anos, um impulso para o

crescimento de 2021, “mas as pessoas estão com

medo de consumir por causa da pandemia, o que

poderia ser melhorado com a vacina”, exemplifica.

Para Francisco Eduardo Pires de Souza, professor do

Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio

de Janeiro (UFRJ), o aumento do consumo vai

depender, acima de tudo, da “desinterdição” de
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importantes segmentos dos serviços e, portanto, do

controle da pandemia.

“Se imaginar que até o meio do ano parte importante

da população esteja vacinada, é esperado que o

consumo cresça bastante no segundo semestre do

ano que v e m”, afirma.

Nesse sentido, porém, a existência de uma segunda

onda da pandemia atrapalha, diz o professor. “No

curtíssimo prazo, podemos ver uma piora. Se vierem

novas restrições mais severas, pode ser um banho de

água fria para o começo de 2021. Seja por isso, seja

pelo fim do auxílio emergencial, devemos ter,

provavelmente, alguma retração do PIB no primeiro

trimestre”, afirma.

Solange e Lucas, do Credit Suisse, observam que a

disseminação do coronavírus tem se acelerado no

país, indicando possível aumento no número de

mortes nas próximas semanas, em especial na

regiões mais populosas da metade sul do Brasil, onde

o número de casos por milhão de habitantes já é

maior do que no pico da pandemia, em agosto. Ao

mesmo tempo, os indicadores de mobilidade do

Google apontam tendência de alta.

Eventuais medidas que restrinjam a circulação

adotadas pelos governos regionais podem se traduzir

em maior pressão para que o governo federal e o

Congresso retomem a expansão fiscal para minimizar

os efeitos dessas restrições sobre a renda, o emprego

e também as receitas de Estados e municípios,

avaliam.

“Novas restrições provavelmente terão efeito não

apenas no curto prazo, com um menor crescimento

econômico, maior desemprego e crescimento da

dívida, mas também no médio prazo, ao adiar a

discussão de temas importantes como a PEC

Emergencial e a reforma administrativa necessárias

para cumprir as regras fiscais em 2021 e 2022 e

estabilizar a dívida nos próximos anos”, escrevem.
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SPE defende fim de benefício emergencial neste mês

Autor: Mariana Ribeiro

Todas as medidas econômicas adotadas pelo governo

para fazer frente aos efeitos da pandemia de covid-19

são transitórias e “se encerram sem exceção até o fim

deste ano”, disse a Secretaria de Política Econômica

(SPE) do Ministério da Economia em nota divulgada

ontem, dia em que foi disponibilizada a última parcela

do auxílio emergencial.

O documento classifica ainda como infundada a crítica

de que a retirada do auxílio “estaria se dando de

forma abrupta”. “Ora, algo que é anunciado para durar

três meses e tem sua duração expandida para nove

meses não pode ser qualificado como retirada

‘abrupta’ do benefício”, diz o texto, reforçando ainda

que o valor foi reduzido gradualmente de R$ 600 para

R$ 300.

Diante da nova alta de casos de covid-19 no país e de

uma situação econômica deliciada, com uma elevada

taxa de desemprego, há pressão para prorrogação da

medida, que beneficiou 67,9 milhões de pessoas,

segundo dados da Caixa Econômica Federal. Ao todo,

foram creditados R$ 292,9 bilhões.

O governo chegou a discutir a criação de um novo

programa, que substituiria e ampliaria o Bolsa Família

em 2021, mas, sem encontrar uma solução para

financiar a iniciativa, ela não saiu do papel. Segundo a

SPE, as críticas ao fim do auxílio têm “contaminado o

bom debate econômico”.

A secretaria afirmou que está fortalecido o

compromisso do governo com a consolidação fiscal.

Agora, no entanto, o ajuste deve ser feito

considerando que o endividamento cresceu em 2020

devido às ações de enfrentamento da crise.

O documento diz ainda que o argumento de que a

agenda econômica estaria enfrentando dificuldades

no Legislativo também é infundado. “É inconteste que

avanços importantes foram feitos, em parceria com o

Congresso Nacional, mesmo durante a maior crise de

saúde pública da história”, afirma. Entre os projetos

que avançaram, citou o novo marco do saneamento, a

nova lei de falências e a nova lei de licitações.

“Consensos estão sendo construídos, mesmo em

pautas polêmicas como as reformas tributária e

administrativa seria incorreto dizer que não ocorreram

avanços ”, completa.

A expectativa, diz o documento, é que a agenda de

reformas econômicas continue avançando ao longo

de 2021. Entre os projetos prioritários, são citadas as

Propostas de Emenda à Constituição (PECs)

Emergencial e do Pacto Federativo, as reformas

tributária e administrativa e a desestatização da

Eletrobras.

Para o próximo ano, é também esperada uma

elevação da taxa de ocupação na economia. “O

crédito continuará sua expansão, e o governo

continuará tomando as medidas necessárias para

fortalecer o processo de consolidação fiscal”,

acrescenta a nota. A SPE reforça que o crescimento

da economia deve ficar acima de 3%.

Além disso, afirma que, com a vacinação ganhando

força no mundo, o cenário internacional será

favorável. “A taxa de juros internacional está baixa e

deve continuar assim, o que nos favorece seja pela

possibilidade de mantermos os juros internos baixos

seja pelo estímulo a entrada de capitais internacionais

que buscam melhores oportunidades de retorno.” A

SPE diz ainda que o preço de commodities está em

alta e o prolongado período de juros baixos na

economia terá efeitos positivos sobre o setor real da

economia nacional.
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Ofensiva para se aproximar do Judiciário

Com influência direta no Executivo e forte articulação

no Congresso Nacional — a despeito dos

engavetamentos, que não chegaram a abalar a

relação com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia

(DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP)

—, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) mira

agora o Judiciário. A bancada quer melhorar a

interlocução com os tribunais e o Ministério Público

para evitar decisões ou questionamentos contrárias

aos seus objetivos.

“Ideologicamente, hoje tratamos com o Judiciário de

maneira reativa, sem estratégia de comunicação.

Temos que levar o agro para o Judiciário conhecer,

mostrar o que é verdade, ter uma abordagem que não

seja reativa, mas de informação”, disse o deputado

Alceu Moreira (MDB-RS), líder da bancada ruralista.

Escolhido para suceder, em fevereiro, o parlamentar

gaúcho na presidência da FPA, o deputado Sérgio

Souza (MDB-PR) afirma ser preciso criar “harmonia

com o Judiciário para dar segurança jurídica ao que

é aprovado no Congresso e criar intimidade para que

entendam o tamanho do agro”.

Há contestações na Justiça a diversas pautas

defendidas pelo setor. É o caso, por exemplo, dos

benefícios fiscais para a venda de agrotóxicos, que

são alvo de uma Ação Direta de

Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal

Federal (STF) — a ADI está em vias de ser julgada. O

Código Florestal e o uso de defensivos, como o

glifosato, também deram origem a processos em

diferentes instâncias.

Alceu Moreira disse que no ano que vem vai levantar

o debate sobre a reorganização do Poder Judiciário

como um todo. “Temos que fazer o reordenamento

para não bater cabeça, não ter esse mundo de

recurso, de papelada, de bilhões de reais represados

por ações judiciais. Da maneira como está, todo

mundo pode tudo contra o agro em qualquer

lugar”.(RW)
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Plenário virtual incomoda ministros no STF

Autor: Isadora Peron e Luísa Martins

Impulsionado pela pandemia, o número de decisões

proferidas pelo plenário virtual do Supremo Tribunal

Federal (STF) teve um aumento de quase 53% em

2020. Neste ano, segundo dados computados pela

Corte, foram 5.488, ante 3.587 em 2019. Diante do

crescimento do uso da ferramenta, ministros

defendem a abertura de um debate sobre o tema —

que passe pela hipótese de limitar a realização de

sessões por meio eletrônico.

No plenário virtual, os ministros não se reúnem

publicamente para discutir e julgar um processo,

apenas depositam seus votos em uma plataforma

digital.

As sessões costumam durar uma semana, período

em que o sistema fica aberto para receber as

manifestações.

A principal crítica sobre esse modelo é a

impossibilidade de haver troca de ideias. Por conta

disso, diversos casos acabam sendo julgados sem um

aprofundamento da discussão.

Outro problema é que as sessões ocorrem com

menos transparência, já que cada ministro pode

apenas dizer se concorda ou não com o relator, sem

precisar externar a sua posição — ao contrário do que

normalmente acontece no plenário “físico” (ou

telepresencial), onde os julgamentos são transmitidos

ao vivo pela TV Justiça.

Ministros ouvidos pelo Valor defenderam ser preciso

repensar o uso do plenário virtual, pois a quantidade

de processos pautados tem gerado sobrecarga para

os gabinetes. Uma das ideias cogitadas é estabelecer

um “teto” para o número de ações que poderiam ser

julgadas por semana.

Essa mudança precisaria ser aprovada em sessão

administrativa da Corte, mas, segundo interlocutores

do presidente do STF, Luiz Fux, não há, por ora,

previsão para que isso aconteça.

Além das sessões normais, que estão sendo

realizadas por videoconferência devido à pandemia,

foram realizadas 41 sessões no plenário virtual, além

de outras 40 em cada uma das duas Turmas do

Supremo. Na Primeira Turma, foram analisados

5.439 processos. Já na Segunda Turma, o número foi

de 4.596.

Recentemente, foi realizado no meio virtual o

polêmico julgamento sobre a reeleição dos

presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado.

O caso se encaminhava para permitir a recondução

de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-

AP). A pressão nas redes sociais, no entanto, fez

alguns ministros recuarem e vetarem a reeleição.

Isso evidenciou outra característica peculiar da

sessão eletrônica: não há, como no plenário

tradicional, uma ordem de votação a ser seguida —

portanto, os ministros ficam livres para agir

estrategicamente, escolhendo o momento mais

conveniente para incluir seus posicionamentos.

Em março, quando os primeiros casos de covid-19

começaram a ser registrados no país, o então

presidente do STF, Dias Toffoli, propôs a ampliação

dos julgamentos em ambiente virtual, para agilizar a

prestação jurisdicional. Isso deu mais poder aos

relatores: no sistema eletrônico, cabe a eles,

diretamente, agendar o processo, sem necessidade

de pedir pauta à Presidência.

Outra novidade foi a permissão para que os

advogados das partes pudessem incluir, na

plataforma, vídeos com as suas sustentações orais, o

que não era possível até então.

Em 2019, Toffoli já havia feito modificações para

permitir que até a constitucionalidade de leis pudesse

ser julgada por meio eletrônico, desde que já

houvesse jurisprudência consolidada na Corte sobre

o assunto. Apesar de o plenário virtual existir desde

2007, antes o seu uso era mais restrito, destinando-se

apenas à análise de recursos.

Atualmente, as sessões começam às sextas-feiras,

quando o relator divulga seu voto e abre espaço para

as manifestações dos demais. Caso algum ministro

prefira discutir o tema no plenário físico, ele pode

pedir destaque — o que ocorreu 124 vezes ao longo

do ano.
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O pedido de vista, feito quando o ministro do

Supremo quer mais tempo para analisar o caso,

também é permitido. Ao todo, foram 174 em 2020.
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De olho em 2022, Alcolumbre resiste a aceitar um ministério

Autor: Vandson Lima

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP)

está relutante quanto à possibilidade de assumir um

ministério no governo do presidente Jair Bolsonaro. O

senador tem colocado como prioridade ter o controle

de sua sucessão no comando do Poder Legislativo,

que ocorrerá em fevereiro. Alcolumbre quer um nome

da sua confiança, justamente para que possa, daqui a

dois anos, voltar à presidência da Casa.

Interlocutores do Palácio do Planalto fizeram chegar a

ele pelo menos três possibilidades: assumir o

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), hoje

comandado pelo ex-deputado Rogério Marinho; a

Secretaria de Governo, responsável pela articulação

política, no lugar do general da reserva Luiz Eduardo

Ramos; ou a pasta de Minas e Energia, sempre

cobiçada pelos senadores, substituindo Bento

Albuquerque.

Aliados de Alcolumbre, contudo, o aconselham a

declinar da oferta. Primeiro, porque a proposta vem

acompanhada de uma sugestão para que ele

componha com o MDB, o que significaria poder abrir

mão de fazer seu escolhido para a sucessão, o

senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Alcolumbre

teme que, se vencer a tese dos emedebistas de que o

presidente seja um integrante da maior bancada do

Senado – que é o próprio MDB –, isso o impeça de

voltar ao cargo daqui a dois anos. Como será uma

nova legislatura, o próximo presidente do Senado

poderá buscar a recondução. Nada indica que o DEM,

hoje com cinco integrantes, tenha qualquer condição

de se tornar a maior bancada a partir de 2023, como

hoje é o MDB, com seus 14 senadores.

Depois, há uma preocupação com o cenário eleitoral

do Amapá. Após a derrota do irmão de Alcolumbre,

Josiel (DEM), na disputa pela prefeitura de Macapá,

há 10 dias, parceiros de Alcolumbre o alertaram para

a necessidade de ficar mais dedicado ao Estado e

garantir a reeleição. “Não é que ele esteja ameaçado.

Mas este é o momento dele focar no Amapá, garantir

sua influência nas bases e encaminhar sua reeleição”,

avalia o senador Lucas Barreto (PSD-AP), que

contabiliza que, dos 16 municípios do Estado, o grupo

político dele tenha eleito prefeitos aliados em 15 – a

exceção foi justamente Macapá.

Tornar-se ministro também vincularia inevitavelmente

Alcolumbre a Bolsonaro, e há dúvidas do quão

benéfico isso seria a ele. Dois interlocutores ouvidos

pelo Valor lembram que o presidente gravou uma

mensagem de apoio à candidatura do irmão de

Alcolumbre na véspera do segundo turno. Ainda que

seja difícil medir os efeitos, o fato é que Josiel

aparecia tecnicamente empatado com Doutor Furlan

(Cidadania) nas pesquisas feitas até então. No

domingo, foi derrotado com mais de 11 pontos

percentuais de diferença.

Alcolumbre trabalhava há mais de um ano para, ao

final de 2020, ter eleito seu irmão na capital

amapaense e convencido o Supremo Tribunal

Federal (STF) a abrir uma brecha para que ele

permanecesse à frente do Senado dentro de uma

mesma legislatura, o que é inconstitucional. Derrotado

em ambas as frentes, em um intervalo de duas

semanas, o presidente do Senado não quer errar a

estratégia novamente, sob risco de voltar ao baixo

clero do qual ele saiu há dois anos – e para o qual

não pretende voltar.
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Destaques

Prazo para RPV

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou válido o

prazo de dois meses previsto no Código de Processo

Civil (CPC) para o pagamento de Requisições de

Pequeno Valor (RPV) em execução de sentença

contra a Fazenda Pública. A Corte também assentou

que, para efeito de determinação do regime de

pagamento da parte incontroversa na execução (se

RPV ou precatório), deve ser observado o valor total

da condenação. A decisão foi tomada no julgamento

da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

5.534, ajuizada pelo governo do Pará. A RPV é uma

modalidade de pagamento a credores de ente público

decorrente de dívida reconhecida por sentença judicial

transitada em julgado, que possibilita à parte vitoriosa

receber o crédito da condenação independentemente

da expedição de precatório, em razão de seu valor

menor. Na ação, o governo estadual alegou que artigo

535, parágrafo 3º, inciso II, do CPC, ao estipular prazo

de dois meses para pagamento de obrigações de

pequeno valor contado da entrega da requisição,

interferiria na autonomia do estado-membro para

legislar sobre a matéria, de modo mais ajustado à sua

realidade financeira e orçamentária.

Cumprimento de cota

A 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

afastou a determinação de reintegração de um

assistente de operação e suporte do Itaú Unibanco

dispensado sem justa causa, apesar de sua

deficiência auditiva. Embora o banco não tivesse

contratado outra pessoa nas mesmas condições para

sua vaga, ficou demonstrado que, mesmo com a

dispensa, foi mantido o percentual mínimo previsto em

lei para a contratação de pessoas com deficiência ou

reabilitadas. De acordo com o artigo 93 da Lei da

Previdência Social (Lei nº 9.213/1991), a empresa

com cem ou mais empregados deve preencher de 2%

a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados

ou com pessoas com deficiência. O parágrafo 1º do

dispositivo estabelece que a dispensa do empregado

nessa condição somente pode ocorrer após a

contratação de outro na mesma condição. O

assistente foi admitido em 1984 pelo Banco do Estado

do Rio de Janeiro (Banerj), depois sucedido pelo Itaú

Unibanco, onde trabalhou até agosto de 2015. Na

reclamação trabalhista, ele alegou que o banco não

havia contratado outra pessoa para a sua vaga. O

argumento foi acolhido pelo Tribunal Regional da 1ª

Região, com sede no Rio, que determinou a

reintegração, por considerar a dispensa nula

(processo: RR-11464-03.2015.5.01.0047).

Violência política

Um Projeto de Lei (PL nº 5295/20), em trâmite na

Câmara dos Deputados, pune por improbidade

administrativa o servidor público que vier a ter ciência

de qualquer ato de assédio ou violência política contra

mulheres e, mesmo sendo assegurado o anonimato,

deixar de acionar mecanismos de fiscalização e de

controle de órgãos públicos. O objetivo da proposta é

ampliar os instrumentos legais de proteção à mulher

vítima de violência política no país. O texto define

assédio político como atos de pressão, perseguição

ou ameaça que restrinjam ou impeçam a mulher de

exercer funções inerentes ao cargo, ou ainda venham

a induzi-la ou forçá-la a ações contra a própria

vontade. Já a violência política, segundo o projeto,

ocorre quando esses atos são praticados juntamente

com agressões físicas, verbais, psicológicas e

sexuais. A proposta de lei foi apresentada pela

deputada Talíria Petrone (Psol-RJ)
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STF definirá no ano que vem pontos polêmicos da reforma
trabalhista
Autor: Adriana Aguiar

As duas maiores discussões na área sindical,

previstas na reforma trabalhista (Lei nº 13647, de

2017), podem ser definidas em junho de 2021 pelo

Supremo Tribunal Federal (STF). Os ministros

marcaram para o dia 17 a análise da chamada

ultratividade (manutenção do acordo coletivo anterior

até a fixação de um novo) e o julgamento da

prevalência do negociado sobre o legislado.

No dia 30 do mesmo mês, os ministros devem

analisar outro ponto polêmico da reforma, que é a

tabela com parâmetros para indenização por danos

morais.

Todos os processos que tratam da prevalência do

negociado sobre o legislado na Justiça do Trabalho

estão parados e aguardam definição do Pleno, desde

julho de 2019, por decisão do ministro Gilmar

Mendes. Hoje há cerca de 3,760 milhões de

processos que têm como palavras chaves nas iniciais

norma coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva

e supressão ou prevalência ou limites de direitos

trabalhistas, segundo o Data Lawyer Insights,

plataforma de jurimetria. O banco de dados abrange

processos de 2014 até o momento.

A prevalência do negociado sobre o legislado será

avaliada no Supremo por meio do processo de uma

mineradora. A empresa tem cláusula firmada em

acordo coletivo para não computar como jornada de

trabalho as horas in itinere (de percurso), em

transporte fornecido pela companhia.

A expectativa, segundo advogados, é que os ministros

confirmem a jurisprudência do STF no sentido de que

pode ser negociado qualquer direito que não tenha

referência direta na Constituição. Se o direito estiver

previsto em lei e ou na Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT) poderia ser flexibilizado por

negociação coletiva.

Segundo o advogado trabalhista Tomaz Nina, sócio

da Advocacia Maciel, sem dúvida esse é um dos

temas trabalhistas mais importantes de 2021, por

afetar um grande número de trabalhadores e

empresas. “A nova regra, prevista na reforma, que

tende a ser considerada constitucional, deve dar

plenos poderes para os sindicatos e empresas

negociar e m”, diz. Para ele, será uma forma dos

sindicatos retomarem o protagonismo perdido.

O caso chegou a ser levado e iniciado no Plenário

Virtual no dia 6 de novembro. Gilmar Mendes chegou

a incluir seu voto a favor da negociação coletiva, em

detrimento do que diz a lei. Contudo, no mesmo dia

que foi iniciado, a ministra Rosa Weber fez um pedido

de destaque para a retirada do julgamento virtual.

Apesar de o julgamento não ter sido iniciado (Tema

1046 ou ARE 1121633), há um histórico desde 2015

de decisões de mérito que privilegiam o que foi

acordado com sindicatos, ainda que flexibilizem as

normas trabalhistas. Somente em 2017, porém, com a

Lei nº 13.467, é que ficou expresso em lei, por meio

do artigo 611-A, que deve prevalecer o negociado

sobre o legislado.

O julgamento sobre a prevalência da negociação e o

julgamento da ultratividade, devem trazer um impacto

significativo para as vidas dos trabalhadores e na

negociação sindical, segundo o advogado Wesley

Bento, da Bento Muniz Advocacia.

No caso da ultratividade, o tema será abordado na

arguição de descumprimento de preceito fundamental

(ADPF 323) ajuizada pela Confederação Nacional dos

Estabelecimentos de Ensino (Confenen) contra a

interpretação judicial do Tribunal Superior do Trabalho

e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª

Regiões sobre a ultratividade das normas coletivas.

Em novembro de 2012, o TST revisou a Súmula 277,

de 1988. Os ministros passaram a entender, a partir

desse momento, que os benefícios concedidos aos

trabalhadores serão automaticamente renovados e

somente revogados se houver nova negociação.

Até então, o entendimento do TST era de que as

vantagens negociadas entre empresas e

trabalhadores valeriam enquanto vigorasse o acordo.

Esse prazo, segundo a CLT, poderia ser de um a dois

anos. Para mantê-los numa próxima convenção seria

necessária nova rodada de negociação.
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A Confenen alega na ação que o TST mudou

entendimento consolidado de maneira abrupta. Com a

edição da reforma trabalhista, em 2017, foi introduzido

na CLT, o parágrafo 3º, do artigo 614, que vedou a

ultratividade.

Os processos sobre negociação coletiva que serão

julgados pelo STF são anteriores à edição da reforma

trabalhista, contudo, como tratam do mesmo tema, já

devem definir a questão, segundo advogados.

Outro tema polêmico que pode ser definido em junho

do ano que vem é a estipulação de parâmetros para

indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes

da relação de trabalho. Segundo Wesley Bento, a lei

institui indenizações diferentes para danos idênticos,

ao levar em consideração apenas o salário do

empregado.

Além disso, as discussões em andamento sobre a

validade do trabalho intermitente e sobre a

possibilidade de beneficiários da justiça gratuita

passarem a ter que pagar a custas, sucumbência ou

perícia também poderão ser analisados pelos

ministros em 2021. Os dois processos foram

suspensos por pedidos de vista.

No caso do trabalho intermitente, que prevê o

pagamento do trabalhador pelas horas trabalhadas,

sem considerar o período em que está “à disposição”

da empresa, já existem dois votos favoráveis à

constitucionalidade e um contrário. A ministra Rosa

Weber pediu vista em julgamento neste mês e pode

apresentar seu voto a qualquer momento. O tema é

julgado em três ações diretas de inconstitucionalidade

(5.826, 5829 e 6154).

Já com relação à possibilidade de beneficiários da

justiça gratuita passarem a ter que pagar a custas,

sucumbência ou perícia, o julgamento foi iniciado em

maio de 2018. Existe um voto do relator, ministro Luís

Roberto Barroso a favor da manutenção da previsão

da reforma trabalhista e um do ministro Edson

Fachin, que entende ser inconstitucional a novidade.

O ministro Luiz Fux pediu vista na ocasião e ainda

não voltou a apresentar seu voto (Adin 5766).
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Empresas venceram até o momento casos já avaliados pelo
Supremo
Autor: Adriana Aguiar

Nos poucos temas já julgados pelo Supremo

Tribunal Federal (STF) relativos a pontos

questionados da reforma trabalhista, as empresas

saíram vencedoras na maior parte deles.

Desde 2017, foram ajuizadas 38 ações no Supremo,

entre ações diretas de inconstitucionalidade e

declaratórias contrárias a dispositivos da reforma,

segundo balanço da Advocacia Maciel. Do total de

ações, 14 ainda estão em andamento.

Na última sessão deste ano, apesar de os ministros

declararem inconstitucional a correção dos processos

trabalhistas pela Taxa Referencial (TR), prevista na

reforma, o Supremo não confirmou a correção

predominantemente adotada na Justiça do Trabalho

(IPCA-E, mais juros de 12% ao ano).

Pela decisão dos ministros (ADC 58, ADC 59, ADI

6021, ADI 5867), a Selic terá que ser adotada sem os

juros de mora. Na fase pré-judicial, utiliza-se o IPCA-

E. O índice de correção das dívidas trabalhistas deve

afetar pelo menos 4,1 milhões de processos em

tramitação, em um valor total, segundo levantamento

da Data Lawyer, de R$ 453,92 bilhões.

Como a Selic está baixa no momento, isso

representaria uma vitória para as empresas. “A Selic

tem uma grande variação, mas atualmente está muito

baixa. Neste momento, a aplicação beneficia os

empregadores”, diz Ana Paula Pereira do Vale,

advogada trabalhista sócia do Pereirdo Vale

Advogados.

Os empregados, porém, venceram o processo que

tratou da inconstitucionalidade do dispositivo da

reforma trabalhista que permitia o trabalho de

gestantes e lactantes em áreas insalubres, desde que

tivessem atestado médico que autorizasse (Adin

5.938). “Nesse caso, prevalece a segurança do

trabalho, da gestante e da lactante”, diz o advogado

Tomaz Nina, do Advocacia Maciel.

Como a abrangência da discussão monetária é muito

maior em relação ao número de processos e valores,

em comparação com a discussão das gestantes e

lactantes, advogados acreditam que a maior vitória foi

das empresas.

Para especialistas, a reforma trabalhista está sendo

melhor avaliada do que era a expectativa inicial,

diante de tantos questionamentos. “A tendência é que

a essência, o núcleo da reforma seja mantido

integralmente pelo Supremo”, diz Tomaz Nina.

O advogado Wesley Bento, da Bento Muniz

Advocacia, concorda. “O Supremo tem validado os

principais pontos e a expectativa é que a Corte dê

realmente decisões mais modernas e dinâmicas no

Direito do Trabalho”, diz.

Os sindicatos, contudo, também sofreram uma grande

derrota, uma vez que os ministros mantiveram o fim

da obrigatoriedade da contribuição sindical, prevista

na reforma, questionada em 19 Adins. “A perda dessa

receita para os sindicatos foi muito significativa. Isso é

uma mudança importantíssima no direito sindical”, diz

Tomaz Nina.
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Os riscos da aposta de Bolsonaro na Câmara

Autor: Raphael Di Cunto

O presidente Jair Bolsonaro tem apostado alto ao

mobilizar o governo para eleger o líder do PP, Arthur

Lira (AL), presidente da Câmara. Há promessa — e

entrega— de verbas orçamentárias, cargos e até

ministérios para quem apoiar seu candidato. Não são

poucos os aliados dele que alertam que tal aposta

pode dificultar a governabilidade nos dois anos finais

de seu mandato e esgarçar a relação com os

deputados.

Como toda aposta de risco, o retorno, é claro, pode

ser muito grande. Um aliado no comando da Câmara

fará andar a agenda conservadora de costumes que o

elegeu e com a qual ele pretende sustentar sua

reeleição. Ao presidente interessa que o debate tome

conta da sociedade, colocando em segundo plano a

pandemia, a morte de milhares de pessoas e a

economia capenga.

O atual presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), barrou

parte dessas propostas, mas menos do que seu

contundente discurso para agradar os partidos de

esquerda faz parecer. É verdade que ele segurou a

reação à flexibilização do aborto pelo Supremo

Tribunal Federal (STF), impediu o debate sobre o

Escola Sem Partido e o ensino doméstico, defendeu a

ciência e a vacina e segurou parte da agenda

armamentista, mas, quando estava em busca de

aproximação com Bolsonaro, Maia levou direto ao

plenário o projeto que flexibiliza a lei de trânsito e o

porte de arma na propriedade rural.

O acordo de Lira com Bolsonaro, segundo

parlamentares ouviram do próprio presidente, é

colocar para debate todos os projetos do governo e

não deixar as medidas provisórias (MP) perderem a

validade por falta de votação. Não significa

necessariamente aprová-los, mas instalar as

comissões especiais necessárias para que a

discussão ocorra na Casa. Ao bolsonarismo, interessa

mais o bate-boca na sociedade do que a aprovação

de algumas pautas.

A proposta de emenda constitucional (PEC) do “voto

impresso”, por exemplo, é uma dessas em que o

debate renderá mais frutos ao presidente do que a

implantação, já que a checagem comprovaria que, de

fato, não existe a tão alardeada fraude no sistema de

votação. O discurso bolsonarista em 2022 terá mais

apelo se a PEC fracassar, com os partidos de

oposição votando contra.

Caberá a Lira dar vazão a esse e a outros debates, ao

instalar as comissões especiais e pautar as propostas

no plenário.

Essa é a visão otimista para os bolsonaristas, que

viram na aliança de Maia com a esquerda a deixa que

permitiu que perdessem a vergonha de assumir o voto

em Lira, até então um dos mais claros representantes

da “velha política” que Bolsonaro dizia combater. Mas,

como toda aposta, há um risco embutido, e que nesse

caso não é pequeno.

Primeiro, é óbvio, o presidente nacional do MDB,

Baleia Rossi (SP), pode vencer.

Ele está à frente de um dos partidos mais governistas

da Câmara, seus correligionários acumulam cargos no

governo e seu perfil não é, até hoje, o de partir para o

embate. Mas Baleia faz um discurso externo de

independência, com o objetivo de reposicionar o MDB,

e deverá sua vitória muito aos partidos de oposição,

que terão voz ativa nas decisões.

O outro risco é que MDB, DEM, PSDB, PSL, PV e

Cidadania votam a favor dos projetos do governo

relacionados à economia e estão se sentindo

desprestigiados na distribuição de cargos e verbas.

São cerca de 130 deputados (já descontando os

“bolsonaristas raiz” do PSL) sem os quais será

impossível aprovar PECs como as reformas

administrativa e tributária e a PEC Emergencial.

Será difícil que esses partidos consigam se posicionar

contra projetos que já defendiam antes da eleição,

mas há temas muito polêmicos dentro dessas

propostas com os quais eles ainda não se

comprometeram (como o fim da estabilidade no

serviço público) e não se trata de derrotar a agenda

toda, mas se unir à oposição em pontos fundamentais

para imprimir derrotas a Bolsonaro.
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Foi o que ocorreu com a exclusão das escolas

filantrópicas da distribuição de verbas do Fundeb e na

proibição de que o governo possa exigir um termo de

consentimento para quem tomar a vacina contra a

covid-19, para dar dois exemplos da última semana

de votações da Câmara. A própria ampliação do

Fundeb, em agosto, ainda bem longe da eleição no

Congresso, já foi um indicativo de como essa aliança

funcionará. Podem também oferecer as 40

assinaturas que faltam à oposição para comissões

parlamentares de inquérito (CPI), por exemplo.

A estratégia de condicionar cargos no governo e a

liberação de verbas em troca do apoio a Lira tem

resistências entre parte dos aliados do presidente e é

vista com muitas ressalvas por articuladores políticos

mais experientes. A fatura não acabará na eleição da

Câmara e será preciso negociar nos projetos mais

importantes.

Não vai dar para desprezar os que ficaram ao lado de

Baleia e é fácil imaginar a reação dos “aliados de

primeira hora” se o governo atender só os preteridos

agora com novas verbas ou cargos quando for preciso

votar projetos mais importantes. Um aliado do

presidente também destaca que faz pouco sentido

oferecer dinheiro numa eleição que é secreta. Pode-

se até desconfiar da traição, mas quem pula a cerca

não sai por aí anunciando.

Lira é um político experiente. Em dez anos na

Câmara, liderou seu partido em seis e presidiu as

duas comissões mais importantes, a de Constituição e

Justiça (CCJ) e a de Orçamento (CMO). Tem uma

grande capacidade de articulação política e poderá

driblar essas resistências para construir maiorias a

favor do governo e dos projetos que achar relevantes.

Mas não é o que ele tem prometido em público, ao

refutar o papel de líder do governo, e, mesmo assim,

não será algo fácil.

Rodrigo Maia venceu o “Centrão” liderado por

Eduardo Cunha (MDB-RJ) na disputa da presidência

da Câmara em 2016 e reaglutinou o grupo em torno

do si meses depois para viabilizar sua reeleição, mas

demorou para quebrar resistências. A eleição de 2022

batendo as portas e afetando fortemente a agenda da

Câmara e do governo no segundo semestre dificultará

mais esse realinhamento.

Raphael Di Cunto é repórter de Política em Brasília.

Fernando Exman volta a escrever na próxima semana

E-mail raphael.dicunto@valor.com.br

“Independentes” serão decisivos para votações pós-

eleição
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Balanço e perspectivas

Autor: José Francisco Lima Gonçalves

O tema é ambicioso para qualquer espaço disponível,

mas obrigatório. A reação dos governos aos efeitos

imediatos da pandemia foi eficaz, manteve a demanda

corrente em níveis razoáveis e criou uma ponte para

empresas passarem pela interrupção dos fluxos. Com

maior ou menor competência e vontade, os governos

aplicaram restrições à mobilidade e à expansão do

vírus.

Mas a segunda onda ou reincidência precede a

vacinação, experimento inédito e cheio de incertezas.

O ritmo da recuperação disto depende, portanto, da

competência dos governos.

A dimensão fiscal, monetária e creditícia da reação

dos governos foi tempestiva e unívoca. Programas de

sustentação da demanda, mas principalmente de

transferência de renda para os vulneráveis ao

distanciamento social, evitaram o colapso da

demanda e da oferta. A saída do distanciamento é

errática, assim como o ajuste de fluxos e estoques ao

longo das cadeias produtivas.

A saída da China da recessão e da pandemia cria a

âncora para a economia mundial do lado dos fluxos

comerciais e da produção.

As limitações das instituições globais (FMI, OMS)

ficam claras, como a ascensão de outras regionais

(OCDE, acordos multilaterais). Espaço para a

construção do novo desafio para as lideranças

políticas de peso global.

Outro determinante da redução recente da incerteza

foi a eleição de Joe Biden. Ao restringir o espectro de

incógnitas sobre o governo dos EUA, e animando

mais os mercados do que parece razoável supor,

Biden tem a tarefa de entregar o que Trump não

entregou e o que Trump não prometeu.

Ninguém nomeia Janet Yellen para o Tesouro e

mantém Jerome Powell no Fed se não pretende fazer

um programa fiscal expansionista, tanto na

transferência de renda, quanto nos gastos com

infraestrutura. Afinal, ambos marcaram a posição de

presidentes de banco central em, inédita, defesa de

expansão fiscal.

Assim como Lagarde, Bailey e Kuroda, depois de

Draghi e Carney. Assim, em que pese dificuldades de

aprovação de programas fiscais no Senado, a

economia dos EUA vai combinar, nos próximos

trimestres, idas e vindas do mercado e vindas e idas

da política fiscal. Isto manterá a economia em ritmo

lento, mas retira boa parte da incerteza que levou o

dólar, em março, para perto do nível do começo do

governo Trump.

O Fed vai prosseguir com a expansão de seu balanço,

agora afrouxamento monetário quantitativo e

qualitativo, e com juros perto de zero. O primeiro

ajuste, que talvez esteja concluído, foi a recente

valorização das moedas emergentes e das

commodities. Fruto dos fluxos de capitais e da

expectativa de valorização dos ativos de risco.

Nada do cenário acima parece ser reversível de modo

relevante nos próximos trimestres. Talvez anos. E as

economias emergentes vão engatar nesse mundo

com o que tiverem e propuserem. Difícil imaginar um

país, avançado ou emergente, que não esteja mais

endividado do que antes da pandemia. Tanto os

governos como as empresas e, talvez, famílias. Os

três setores “sairão” da pandemia com menos

arrecadação, receita e renda e mais dívida a servir.

Difícil imaginar um país, avançado ou emergente, que

não “saia” da pandemia com dramáticas mudanças no

mercado de trabalho e, portanto, na formação da

renda e no balanço dos sistemas de previdência.

O consenso sobre a necessidade da expansão fiscal e

monetária se restringe aos países avançados. A

profunda revisão na teoria econômica do mainstream,

fruto algo tardio da crise global, não chega aqui. As

próximas edições dos manuais de macroeconomia

talvez tenham versões brasileiras com doisvolumes ou

acompanhadas de um anexo para uso em economias

de moeda não conversível.

Mesmo o FMI, que não se atreve mais a adotar seu

receituário clássico, assume as angústias de ainda ter

em seu colo um defunto vivo e um nascituro frágil, é

incapaz de escolher. Expansão fiscal é necessária,
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escreve, mas dentro do “espaço” fiscal. O fim das

medidas emergenciais vai causar contração

econômica, reitera, e pede rápida implementação de

reformas fiscais estruturais que apontem para o médio

prazo. Note-se, rápida implementação, não resultados

rápidos.

O Banco Central tem feito o que pode no regime de

metas de inflação. O vício do regime é um raciocínio

circular que parte de uma taxa de juros neutra

desconhecida e inestimável que gera a expectativa da

inflação futura. Bismarck já falava de leis e salsichas.

Dois anos se passaram e a economia está pior e com

o destino aberto. Sem entrar em seu mérito, propostas

tidas como basilares no programa “liberal reformista”

foram derrotadas ou esquecidas, o resultado sendo a

subordinação do Executivo ao centrão. A justificativa,

em parte adequada, é a pandemia. Outra parte, maior,

é a incompatibilidade de qualquer programa dito

liberal com a natureza política do atual governo e sua

incompetência.

A intolerância a respeito do teto de gastos, tentando

fazer da pandemia e seus efeitos fatos gregorianos, e

aos objetivos da PEC emergencial, vai levar a

frustrações. Que a miséria tornada pública pelo

distanciamento social decorra de décadas de

iniquidade não significa que não deva ser objeto de

manutenção da transferência de renda.

Não apenas pelo imperativo moral, mas porque o

circuito informal do trabalho “fechava” o circuito da

renda. Vai fazer falta, muita falta, na hipótese de volta

à “responsabilidade fiscal”.

Para não falar do investimento.

O crescimento de 2021 será estatística. Que setores

chegam ao ano novo com planos de investimentos?

Sem anedotas, sem desejos. Setor imobiliário,

construção civil associada. Mais produção, não mais

investimento. Bom e pouco.

O desfecho das disputas em torno da política fiscal

fica para fevereiro. Quem deseja a “volta do teto”

talvez comemore, antes de responsabilizar o futuro

incerto na hora da frustração. Quem tem por objetivo

a popularidade talvez comemore, antes de

responsabilizar a oposição pelo fracasso. José

Francisco Lima Gonçalves é economista chefe do

banco Fator e professor da FEA/USP

Há incompatibilidade de qualquer programa dito liberal

com a natureza política do atual governo e sua

incompetência
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Reforma trabalhista na pauta do STF

As duas maiores discussões sindicais provocadas

pela reforma trabalhista de 2017 podem ser definidas

em junho pelo STF. Os ministros marcaram para o dia

17 a análise da chamada ultratividade (manutenção

do acordo coletivo anterior até a fixação de um novo)

e da prevalência do negociado sobre o legislado.

Outros pontos da reforma também poderão ser

apreciados em 2021. E1
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Cartas de Leitores

Bolsonaro

Irresponsável, frouxo, corrupto e incapaz foram as

características de Bolsonaro proferidas por Ciro

Gomes, a respeito do comentário do presidente sobre

a tortura sofrida por Dilma Rousseff na época da

ditadura. Lula classificou o ex-capitão de um homem

sem valor. Dilma chamou o Chefe de Estado de

sociopata. Jair quer ver o calo ósseo da mandíbula da

ex-presidente da República. O milico quer desviar a

atenção das pessoas, para que elas não vejam a

inflação de 23%, estabelecida pelo IGPM. O

comentário foi no mínimo infeliz, inconveniente e

impertinente. Bolsonaro mais parece um ogro.

José Carlos Saraiva da Costa jcsdc@uol.com.br

O governo Bolsonaro emite estertores provocados

pelo fim do auxílio emergencial, desemprego massivo,

miséria nas ruas, centenas de milhares de mortos

pela pandemia, bagunça verde-oliva no Ministério da

Saúde, falta de vacinação e escárnio do presidente da

República com relação às dores e temores da

população.

O funesto réveillon de Neymar — ídolo cujos pés

driblam bem, mas que são de barro — corres - ponde

ao “baile da Ilha Fiscal” dos atuais tempos sombrios.

Tudo desmorona ao som de funk.

Túllio Marco Soares Carvalho

tulliocarvalho.advocacia@gmail.com

Ficha suja

Respeitando a Constituição, e sem tréguas para

corruptos, o ministro do STF, também presidente do

TSE, Luís Roberto Barroso, suspende decisão

esdrúxula do ministro serviçal de Jair Bolsonaro,

Nunes Marques que, afrontando a nação, mudou

trecho da Lei da Ficha Limpa, só para favorecer

candidatos condenados que venceram no pleito

municipal deste ano, e estavam inelegíveis por oito

anos.. E, ao enviar o caso para decisão do plenário do

STF quebra o entusiasmo de muitos fichas sujas que

foram eleitos.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

Reocupação

Um dos projetos urgentes que as grandes cidades

brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro,

precisam começar a implantar desde logo no próximo

ano que inicia é a reocupação de seus centros

urbanos, esvaziados nos últimos tempos. Transformar

os milhares de prédios centrais vazios em residências

para pessoas que trabalham nas proximidades e

arredores é tarefa viável à curto prazo, que pode

modificar a economia dessas megalópoles,

solucionando outros problemas sociais com tais

projetos factíveis. Esse é o futuro que os governantes

dessas megalópoles terão de priorizar inicialmente, no

sentido de dar êxito às suas futuras administrações.

José Nobre de Almeida

josedalmeida@globo.com
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O que você está pensando?

O Informe Especial segue, no Twitter,

José Fortunati

É impressionante o debate através de vídeos dos

favoráveis e dos contrários á vacina. A situação é

simples: quem não quer se vacinar está protegido por

uma decisão do STF. Mas os que querem (como

eu)?É dever do Ministério da Saúde disponibilizara

vacina o mais rápido possível para todos.

@JOSEFORTUNATI
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