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POLÍTICA
G20 NA CHINA

Temer faz primeira
viagem ao exterior
Presidente dirá na Ásia
que a marca da sua
administração será
o controle das contas
públicas do país

N

o primeiro compromisso oficial após ser efetivado no poder, o presidente Michel Temer
(PMDB) fará cinco discursos na
China para mostrar que houve
uma guinada política e econômica no país. Na reunião do G20
(grupo que reúne as 20 maiores
economias do mundo), ele ressaltará as diferenças em relação

ao governo passado, tanto no
controle das contas públicas e
da inflação quanto na retomada
do crescimento.
Já na agenda preparada exclusivamente para azeitar as relações do Brasil com os chineses, nos níveis empresarial e de
Estado, Temer e a equipe de ministros que o acompanham nessa jornada assinarão 11 atos.
São negócios bilionários, como a venda de 50 aviões da Embraer, investimentos de US$ 1 bilhão na Petrobras, construção
de um grande terminal de cargas e uma siderúrgica no Maranhão e até a venda para os chineses da participação da Camargo Correa na CPFL Energia, por

US$ 1,83 bilhão.
Com esses acordos, Temer
quer marcar nova fase de entradas de recursos no Brasil. No entanto, terá de dar várias justificativas sobre a cena política e
refutar a ideia de golpe.
A agenda do presidente é extensa. No primeira sessão de trabalho, no domingo, ele admitirá
aos demais chefes de Estado
que o desafio mais urgente do
país é fiscal. No discurso, prometerá ao mundo que o gasto público no país não terá crescimento
real nos próximos 20 anos. Na
segunda-feira, o foco de Temer
será a energia elétrica. Depois
discutirá imigração, quando condenará o terrorismo.

APEDIDO

ESCOLA SEM MEDO
Vivemos um grave momento de insegurança onde as mais simples tarefas nos
causam aflição. Levar e buscar um filho na escola se tornou uma tarefa de risco.
Não podemos mais deixar nossas crianças na rua, um espaço de construção
onde desenvolvem o convívio social e vivem a liberdade da infância.
Nós, cidadãos de bem, e nossos ﬁlhos, perdemos a liberdade.
Vivemos uma guerra, sem estarmos em guerra.
Precisamos que o Estado faça a sua parte e saiba potencializar a colaboração
da sociedade, ou será que necessitamos de um Leviatã?
É preciso mais educação, sim. É tarefa crucial para reduzir desigualdades bem como
para a recuperação e o desenvolvimento do País. Mas só isso não basta. Até porque
os seus melhores resultados, por serem mais profundos e estruturais, advirão num
tempo mais longo.
Há medidas imediatas, a cargo dos poderes públicos, com a participação da sociedade,
que não podem mais ser deixadas para depois. Não cabe, aqui, listá-las, até porque
são conhecidas e os exemplos são muitos (Medellín, Chicago, Diadema, etc.), tal como
vem sendo noticiado. O que importa, antes do mais, é conjugar o legítimo exercício da
autoridade com a expressiva redução da impunidade.
A violência criminosa comprime a liberdade e põe em cheque o convívio social.
A segurança social é também um valor democrático. Sem ela as escolas minguam,
e a educação se esvai. Não podemos ter medo de levar nossos filhos à escola e a
quaisquer espaços comunitários, sejam eles públicos ou privados.
Medo e passividade não educam. Precisamos reagir com desprendimento e
inteligência! O mínimo que a humanidade espera de nós é o poder de indignação. Em
respeito à sacralidade da vida, vamos exercê-la, irmanados com a sociedade gaúcha.
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Fatiamento controverso

É

improvável que o Supremo se manifeste a favor da ação apresentada por José Eduardo Cardozo, que visa anular a sessão
do impeachment e a realização de um novo julgamento. Na
prática, um posicionamento neste sentido representaria desautorizar o Congresso Nacional, que seguiu o rito estabelecido pelo próprio Supremo. Outro tema também envolvendo o julgamento e questionado por aliados de Michel Temer, no entanto, pode sofrer revés
na alta corte do país: o fatiamento do processo, por meio da análise
de requerimento da bancada do PT, garantida pelo ministro Ricardo
Lewandoswki, que viabilizou a manutenção dos direitos políticos de
Dilma apesar da cassação. O tema é controverso e pode ter reflexos
quase que imediatos, como sua exploração em casos posteriores
envolvendo cassações. O mais notório, de Eduardo Cunha, que segundo a previsão do presidente da Câmara, hoje na interinidade da
presidência da República, Rodrigo Maia, deve ser analisado dia 12,
apesar dos rumores de que não haverá quórum. Maia reconheceu
que Cunha pode acabar beneficiado. ”Se formos usar a mesma decisão, muda o processo de cassação de qualquer um, do Eduardo ou
de qualquer um que venha depois”, disse, destacando, no entanto
que, em seu entendimento, a Câmara não é obrigada a seguir o mesmo rito do Senado. Ontem pelo menos dois ministros do STF manifestaram-se sobre o assunto. O decano Celso de Mello disse não ser
“muito ortodoxo” o fato de o Senado ter julgado separadamente as
penas impostas à ex-presidente. Para Gilmar Mendes, além de abrir
precedente preocupante em futuras cassações, a votação fatiada do
impeachment é “no mínimo bizarra” e “não passa na prova dos 9 do
jardim de infância do direito constitucional”.

Governo agora tem pressa

O governo, que não tinha pressa em decidir o substituto de Wantuir Jacini na Secretaria de Segurança, agora trabalha para definir o
sucessor em curto prazo. A tarefa, no entanto, é complexa. O escolhido, além de topar o desafio ampliado devido aos problemas financeiros, precisa ter conhecimento da área, trânsito e respeito das
corporações e conhecimento e liderança para minimizar as divergências entre ambas. O secretário da Fazenda, Giovani Feltes, é defendido por ala importante do Piratini. Apesar de não se mostrar
aberto à possibilidade, seu nome ainda não é carta fora do baralho.
Em tempo: a nomeação do delegado Jorge Luiz Soares como secretário adjunto da pasta se deu por mera questão administrativa, visando facilitar a burocracia diária.

Segurança ganha atenção especial em parecer

Como antecipado pela coluna, o procurador-geral do Ministério
Público de Contas, Geraldo da Camino, divulgou parecer sobre as contas do primeiro ano do governo Sartori. Pela décima vez, o parecer
foi pela rejeição, que diga-se, nunca é acatada pelo pleno do TCE. No
total, foram 40 apontamentos, mas a Segurança Pública recebeu
atenção especial. Em agosto de 2015, Da Camino havia solicitado
auditoria extraordinária nas contas do governo com foco na segurança. A motivação à época foi o aquartelamento da Brigada Militar, gerado pelo atraso nos salários. A promoção foi acolhida pelo
relator, conselheiro Estilac Xavier, e resultou em análise técnica e
qualitativa dos gastos com segurança. As informações da auditoria
integram o processo. Entre elas, a de que em 2015, diferentemente
dos últimos anos analisados, o valor real aplicado em segurança
teve variação negativa 5,37%.

TRE pode ter nova sede

O Planalto protocolou na Câmara projeto para efetivar a desapropriação de imóvel em Porto Alegre, na rua 7 de Setembro, já declarado de utilidade pública por meio de decreto de setembro de 2013,
para uso do Tribunal Regional Eleitoral. O encaminhamento do projeto contou com articulação do ministro-chefe da casa Civil, Eliseu Padilha, após audiência, em julho, com a presidente do TRE gaúcho, Liselena Ribeiro. A desapropriação do imóvel é uma reivindicação antiga do TRE devido à falta de espaço no prédio da sede atual.

APARTES
■ Mesmo que o STF se manifestasse a favor de Dilma, garantindo novo
julgamento no Senado, o desfecho seria o mesmo: sua cassação. Salvo
eventual variação de um ou dois votos no placar.

