
1

O DESTINO  
DO BRASIL

Quem é e o que pensa 
o desembargador 
Thompson Flores, 
presidente do 
Tribunal que analisa 
a condenação de Lula 
e outros julgamentos 
da Lava Jato

POLÍTICA, CULTURA & NEGÓCIOS

NAS MÃOS DO TRF4





“Quem não luta pelos seus 
direitos não é digno deles.” 

Ruy Barbosa



VOTO - política, cultura e negócios - julho e agosto - 20174

O DESTINO  
DO BRASIL

Quem é e o que pensa 
o desembargador 
Thompson Flores, 
presidente do 
Tribunal que analisa 
a condenação de Lula 
e outros julgamentos 
da Lava Jato

POLÍTICA, CULTURA & NEGÓCIOS

NAS MÃOS DO TRF4

DIRETORA EXECUTIVA
Karim Miskulin

karim@revistavoto.com

DIRETOR FINANCEIRO
Marcio Regenin

marcio@revistavoto.com

EDITOR
Altair Nobre

altair@revistavoto.com

EDITORA DE 
CONTEÚDO DIGITAL
Rosane Frigeri

rosane@revistavoto.com

COORDENADORA  
ADM/FINANCEIRO
Shanasys Petrocelli

shanasys@revistavoto.com

COORDENADORA DE EVENTOS
Carolina Jaques Gomes 

eventos@revistavoto.com

SECRETÁRIA DA DIRETORIA
Nathália Costa

secretaria@revistavoto.com

REPORTAGEM
Mauro Graeff Júnior

REVISÃO
Data ao Cubo Serviços de 

Informação

DIAGRAMAÇÃO E  
DIREÇÃO DE ARTE
Vanessa Cardoso/Data ao Cubo

COLUNISTAS
Antônio Augusto Mayer dos Santos

Eduardo Vieira da Cunha

Germano Rigotto

Igor Morais

Marco Campos

Marcos Troyjo

Periodicidade: bimestral
Impressão: Gráfica Odisséia

www.revistavoto.com
twitter @revistavoto

Assinaturas:
assinaturas@revistavoto.com

Endereço: Av. Carlos Gomes, 
1155 - sala 902 - CEP 90480-004
Porto Alegre/RS

Fone (51) 3028-8286
Fax (51) 3028-8285

As opiniões expressas nos artigos assinados 
são de responsabilidade de seus autores. 
Todos os direitos reservados

EXPEDIENTE

FOTO DA CAPA  

JEFFERSON BERNARDES/AGÊNCIA PREVIEW



5

EDITORIAL

NO JUDICIÁRIO, 
NO CAMPO E NO 

COMBATE AO  
CRIME, HÁ SINAIS  

DE ESPERANÇA

Depois de uma sequência de 
dissabores, denúncias, embates 
estimulados por interesses infa-
mes de grupos políticos, o otimis-
mo se esboça em alguns fronts do 
conflagrado cotidiano brasileiro. 
Esta edição da VOTO traz à tona 
alguns desses exemplos. 

A começar pelo primeiro even-
to que discutiu a ofensiva federal 
contra o crime na capital flumi-
nense. O debate proporcionado 
pelo Brasil de Ideias em 1º de 
agosto, no Rio, mobilizou a mí-
dia e abasteceu a opinião pública 
com informações relevantes so-
bre uma prioridade da sociedade. 
Com a participação do maestro da 
operação, o general Sergio Etche-
goyen, ao lado de outros minis-
tros, o encontro trouxe o alento 
de que o país deixará de assistir 
de forma passiva ao domínio do 
tráfico.

A realidade acontece fora dos 
ambientes de intrigas palacianas. 
Não existe questão mais urgente 
do que conter a violência, e as 
ações executadas no Rio, descri-
tas em uma reportagem especial 
feita no front para esta edição, 

têm chance de funcionar e serem 
replicadas para outras regiões do 
Brasil. Vamos torcer.

Também é reconfortante des-
frutar de uma hora e 15 minutos 
de entrevista com o presidente do 
Tribunal Federal da 4ª Região, o 
desembargador federal Thomp-
son Flores, e perceber um magis-
trado seguro de que o papel da 
Justiça transcende os planos de 
ocasião de líderes partidários. 
Como o próprio entrevistado re-
forçou, o país amarga uma de-
cadência de homens públicos. É 
preciso reagir. O Judiciário tem o 
poder de educar a sociedade para 
a importância de valorizar a con-
sistência de estadistas.

E, por fim, não mesmo impor-
tante, esta edição tem um espe-
cial dedicado à Expointer. A feira, 
em edição histórica, é alvo da 
expectativa de confirmar a reto-
mada do crescimento no agrone-
gócio, um motor importante da 
economia brasileira. 

Que venham tempos melho-
res, pois a sociedade, a que vive 
o mundo real, fora dos palcos e 
subterrâneos da política, merece!

OTIMISMO
DOSES DE 

KARIM MISKULIN
DIRETORA
EXECUTIVA DA VOTO
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REFORMA ELEITORAL: 
ACERTOS E ERROS

ERROS E 
CASUÍSMOS 

CONTIDOS NAS 
PROPOSTAS PODEM 
SER CLASSIFICADOS 
ENTRE OSTENSIVOS 

OU SUTIS E 
MEDONHOS OU 

ABJETOS

O Congresso Nacional votará mudan-
ças nas regras eleitorais. Sim, mais uma 
vez. Já virou rotina. Alguns itens propos-
tos podem ser avaliados e minimamente 
projetados. Vejamos alguns deles.

Data das convenções – As convenções 
para escolha dos candidatos, de presiden-
te a vereador, e as deliberações em torno 
de coligações, deverão ser realizadas en-
tre 1º e 20 de julho. A reforma anterior, 
de 2015, estabeleceu que as convenções 
ocorrem entre 20 de julho e 5 de agosto. 
A antecipação é útil e facilitará o julga-
mento dos registros pela Justiça Eleitoral. 
Basta lembrar que em 2017 o Tribunal Su-
perior Eleitoral segue julgando os recur-
sos de alguns eleitos em 2016 com regis-
tro pendente.

Propaganda eleitoral – Passa a ser 
permitida a partir do dia 1º de agosto. 
Quinze dias a mais de campanha são im-
portantes para candidatos sem mandato 
frente aqueles que disputam a reeleição. 
Também viabiliza que temas importantes 
ou polêmicos possam ser mais (e melhor) 
debatidos.

Propaganda em bens particulares – 
Passa a ser possível exibir a propagan-
da eleitoral que não exceder a 1m² (um 
metro quadrado), ampliando o limite de 
meio metro quadrado hoje tolerado. Fica 
eliminada a restrição de materiais apenas 
em adesivo ou papel, o que permitirá a 
retomada de pequenos painéis, banners e 
muros.

Propaganda paga na internet – Atual-
mente proibida, será tolerada até o limite 

de 5% (cinco por cento) do teto de gas-
tos estabelecido para o cargo em disputa. 
Trata-se de uma necessária adequação da 
lei à modernidade.

Restrição às pesquisas eleitorais – Fica 
vedada a divulgação de pesquisas eleito-
rais, por qualquer meio de comunicação, 
a partir do domingo anterior à data da 
eleição (que ocorre no domingo seguin-
te). Os melhores estudos na matéria suge-
rem quinze dias. Mas uma semana, diante 
de recentes erros grosseiros por alguns 
institutos, já é um passo elogiável.

Sobre os erros e casuísmos contidos nas 
propostas, os mesmos podem ser classifi-
cados entre ostensivos ou sutis e medo-
nhos ou abjetos. O certo é que todos se 
caracterizam pela inadequação. Acompa-
nhe alguns.

Permitir que o candidato a presidente 
ou a governador concorra simultanea-
mente a deputado confundirá ou indig-
nará o eleitor. Ampliar o prazo de filiação 
partidária para nove meses é pisotear na 
reforma anterior ocorrida em 2015 que, 
a exemplo de outros países estáveis e 
democráticos, fixou-a em seis meses. In-
troduzir o telemarketing na propaganda 
eleitoral, inclusive aos sábados, equivale 
pedir àquele eleitor perturbado no seu 
sossego que vote nulo ou se abstenha. 
Por fim, tramar outra janela para troca de 
partido em dezembro quando já há uma 
estabelecida para o ano da eleição é uma 
manobra que apenas vitaminará o limbo 
vivenciado pelo sistema e pelos próprios 
parlamentares.

DIREITO ELEITORAL

ANTÔNIO AUGUSTO MAYER 
DOS SANTOS

Advogado 
aamsadv@gmail.com

Introduzir o telemarketing 

na propaganda eleitoral, 

inclusive aos sábados, 

equivale pedir àquele 

eleitor perturbado no seu 

sossego que vote nulo ou 

se abstenha.
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QUAL É O NOME 
DO SEU FUTURO?

O meu é Rio Grande do Sul.
Para nossa gente, o futuro 

tem nome: qualidade de vida. 

O governo trabalha pela retomada 

do desenvolvimento: moderniza 

suas estruturas, reduz os custos da 

máquina pública e renegocia a dívida 

com a União. Algumas medidas são 

difíceis de encarar, mas necessárias 

para que os recursos voltem a ser 

investidos onde realmente precisa: 

mais segurança, saúde, educação 

e desenvolvimento.

INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA. INVESTIMENTOS 
QUE TRAZEM QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS.

CONHEÇA ALGUMAS
AÇÕES PARA QUE O RIO GRANDE 
VOLTE A CRESCER.

• Recuperação de 1,5 mil quilômetros 
 de estradas: melhores condições de tráfego 
 e transporte da produção.

• Nova Lei das Concessões: melhorias 
 e ampliações nas rodovias estaduais, 
 com investimentos da iniciativa privada.

• Novo Plano de Aviação (PDAR): novas rotas 
 na aviação regional, mais desenvolvimento   
 econômico, social e turístico.

• Hidrovias: ampliação do modal mais econômico e ecológico 
 para o transporte de cargas. Geração de 2.800 empregos 
 através do Porto de Pelotas e aumento de 50% no   
 transporte de cargas pelo Guaíba.

• Porto do Rio Grande: movimentação de mais de 7,9 milhões 
 de toneladas, o melhor 1º trimestre em 100 anos.

• Conservar para Produzir Melhor: programa de incentivo 
 à conservação do solo e da água, para ampliar a   
 produtividade agrícola com sustentabilidade.

• Programa Agro + RS: simplifi cação de processos 
 e desburocratização de serviços, para tornar o Estado 
 mais simples para produzir e mais competitivo para crescer.

• A maior safra de grãos da história: a força do agronegócio 
 movimenta a economia, gera renda e empregos.

SM_0006-17H_Anuncio pagina 210x275.indd   1 25/05/2017   14:51:13
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AS OPINIÕES, AS PRIORIDADES 

E AS INFLUÊNCIAS DO 

DESEMBARGADOR 

THOMPSON FLORES, 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

QUE JULGA O  

FUTURO DE LULA 

ENTREVISTA

Apenas 19 dias separam a posse do 
desembargador federal Carlos Eduar-
do Thompson Flores Lenz na presidên-
cia do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região e a condenação de Luiz Inácio 
Lula da Silva. O magistrado assumiu o 
comando do TRF4 em 23 de junho e, 
menos de três semanas depois, em 12 
de julho, a corte recebeu a missão de 
definir o destino do ex-presidente da 
República − e o futuro do Brasil. 

Condenado a nove anos e meio de 
prisão por corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro, o petista deposita 
no Tribunal com sede em Porto Alegre 
a chance de escapar da prisão, ou ao 
menos ver o processo arrastado até as 
eleições e, assim, participar da disputa 
ao Planalto. 

Não cabe ao presidente do Tribunal 
julgar os recursos contra a sentença do 
juiz federal Sérgio Moro, responsável 
pela Operação Lava Jato na primeira 
instância. A tarefa está nas mãos dos 
três desembargadores da 8ª Turma do 
Tribunal. Mas, ao acolher a diretora 
da Revista VOTO, Karim Miskulin, e o 
editor Altair Nobre, na gélida tarde de 
17 de julho, aconchegado no gabinete 
com a companhia de 5 mil livros e de 
uma vista para o Guaíba, o desembar-
gador Thompson Flores concedeu uma 
entrevista esclarecedora sobre o perfil 
da corte. Demonstrou que entre suas 
obsessões está a agilidade nos julga-

mentos. É uma pista do quanto é re-
mota a hipótese de Lula contar com o 
tempo a seu favor. Até agosto de 2018 
deve estar decidido o caso, confia o de-
sembargador de 54 anos. 

Formado em Direito pela Univer-
sidade do Vale do Rio dos Sinos (Uni-
sinos), de São Leopoldo, em 1985, 
Thompson Flores na juventude sonha-
va seguir carreira na Diplomacia. Ain-
da cultiva essa paixão, nos livros. Está 
relendo As Memórias de Talleyrand, mi-
nistro das Relações Exteriores de Napo-
leão. Tem a primeira edição, constituí-
da de seis volumes, de 1891. Acredita 
possuir a melhor biblioteca particular 
de diplomacia do Brasil. Entre os 30 
mil livros, também há lugar especial 
para as Obras Completas de Shakespe-

are. “Tenho várias edições, e cada vez 
que eu saio compro outra”, conta.  
“Eu realmente sou um apaixonado por 
Shakespeare, toda a sabedoria humana  

está nas obras de Shakespeare. Na Polí-
tica, Macbeth.” Considera a diplomacia 
uma política de Estado, independente-
mente de governos. É o mesmo caso da 
Justiça, não? “Esta eu diria até que é 
impensável. Onde a política e a ideo-
logia entrarem na Justiça aí não temos 
mais Poder Judiciário. Os resultados 
da História nesse sentido são os piores 
possíveis.” O plano era ser embaixador, 
mas logo depois de se formar Thomp-
son Flores se tornou procurador-fede-
ral e, dali, via quinto constitucional, 
migrou do Ministério Público para a 
Justiça. Segue os passos do avô, Carlos 
Thompson Flores, ministro do Supre-
mo Tribunal Federal entre 1968 e 1981 
cujo retrato pintado a óleo da parede 
o guarneceu nesta entrevista. 

Protagonistas da história jurídica no 
país povoam as antessalas do gabine-
te. É um conjunto de três dezenas de 
telas encomendadas à artista Magda 
Cidade, uma surpresa que atenua a 
sisudez esperada em uma instituição 
judicial. Solteiro, filho de Ottmar Lenz 
e Mariza Thompson Flores Lenz, o neto 
do ex-presidente do Supremo admite o 
sonho de seguir os passos do avô, mas 
lembra que “Este é um cargo que não 
se pede”, parafraseando um dos juris-
tas que mais venera, Paulo Brossard 
(1924-2015), citado 10 vezes em uma 
hora e 15 minutos de entrevista, repro-
duzida nas páginas a seguir.

Entrevista: KARIM MISKULIN e ALTAIR NOBRE
Fotos: JEFFERSON BERNARDES/AGÊNCIA PREVIEW

DEFINE 2018
A CORTE QUE
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ENTREVISTA

Não cabe ao Poder Judiciário 
fazer a regeneração moral 

de uma NaçãoComo o Sr. lida com a expectativa 
da sociedade em relação ao Ju-
diciário, diante do descrédito do 
Executivo e do Legislativo?

É princípio cardeal da demo-
cracia a separação, o equilíbrio 
e a harmonia entre os poderes. 
Como você referiu, a imagem en-
tre os poderes Executivo e Legis-
lativo está bastante comprometi-
da. Depositou-se uma esperança 
enorme da solução desses males 
no Poder Judiciário. Não cabe ao 
Poder Judiciário fazer a regenera-
ção moral de uma Nação. 

Há uma excessiva judicializa-
ção, seja no campo eleitoral, seja 
no campo da política. A principal 
função do Poder Judiciário − isso 
eu disse no meu discurso de pos-
se − é educar os cidadãos no sen-
timento do Direito. Também não 
adianta depositar muitas espe-
ranças em modificações legislati-
vas, se não houver uma mudança 
de prática de costumes por parte 
inclusive da população, não só 
dos governantes. Eles são muitas 
vezes reflexo de hábitos de toda 
a população.

A população olha a Justiça como 
uma ciência exata…

E não é.

… por vezes a Justiça parece uma 
ciência política, uma ciência so-
cial. O mesmo personagem, com 
crimes semelhantes a outros, 
tem um tratamento diferenciado. 
Como o Judiciário pode fazer a 
sociedade entender isso?

O Direito não é uma ciência 
exata. Não há como estabelecer 
um standard matemático para a 
solução das questões. O juiz jul-

vice-presidente, até para tentar 
diminuir essa insegurança jurídi-
ca, sugeri aos colegas editarmos 
súmulas. Até iniciarmos esse mo-
vimento, há dois anos, o tribunal, 
em 25 anos de história, tinha edi-
tado 70 súmulas. Nós editamos 
em dois anos outras 70. Procura-
mos ver aquelas questões confli-
tuosas, em que havia divergência, 
em todas as áreas em que o tribu-
nal atua. Quanto à questão recur-
sal, fizemos uma atualização do 
regimento interno. A minha ideia 
é ir adiante e editar um novo re-
gimento interno, mais enxuto, 
procurando agilizar ao máximo 
os julgamentos. 

O Sr. começou a carreira no Minis-
tério Público. Como isso influen-
cia a sua atuação como juiz?

Temos no Brasil, isso é um ins-
tituto nosso: a partir da Consti-
tuição de 1934, criou-se nos tri-
bunais um quinto constitucional. 
Um quinto das vagas é reservada 
a ex-integrantes do Ministério 
Público e da advocacia. Qual é a 
vantagem: esses ex-integrantes 
trazem a sua experiência dessas 
instituições para dar maior di-
versidade ao ato de julgar. A ex-
periência de quase 12 anos me 
trouxe essa visão do Ministério 
Público. Claro que aqui ela se di-
lui: quando você entra no tribu-
nal, o Ministério Público é parte, 
tem todos os atributos, aquela 
paixão que você, como juiz, tem 
de controlar, mas essa experiência 
foi muito importante.

ga com base na lei, na Constitui-
ção, e em matéria penal na pro-
va dos autos. Às vezes, cidadãos 
que estão sendo investigados ou 
processados na Justiça por fatos 
aparentemente semelhantes, ou 
integrantes de um mesmo pro-
cesso, são absolvidos, outros con-
denados. Tem muito a ver com a 
prova dos autos. Isso transmite 
essa insegurança jurídica. O Brasil 
é um dos países mais pródigos em 
acesso à Justiça. Isso é uma coi-
sa que vamos ter de pensar mais 
adiante. Há um número avassala-
dor de processos que chegam ao 
Judiciário. Na maior democracia 
do mundo, os EUA, não é assim. 
Primeiro se exige o ingresso em 
uma via administrativa, só depois 
se ingressa no Poder Judiciário. 
Para explicar para um america-
no que aqui há quatro instâncias 
que em princípio o cidadão pode 
utilizar, isso é inexplicável. Os pró-
prios Supremo Tribunal Federal e 
Superior Tribunal de Justiça mui-
tas vezes decidem em uma sema-
na uma mesma questão de forma 
diversa. O nosso sistema judicial 
hoje está esquizofrênico. 

Como o Sr., como presidente do 
tribunal, pretende contribuir para 
a redução dessa burocracia?

Até pouco tempo eu fui vice-
-presidente do biênio anterior. 
O vice-presidente é o presidente 
nato da Comissão de Regimento 
Interno e da Comissão de Juris-
prudência. São as comissões mais 
importantes do Tribunal. Como 
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O nosso sistema 
judicial hoje está 

esquizofrênico

Como o Sr. vê o uso pelo Ministé-
rio Público de instrumentos como 
o da colaboração premiada?

Vieram atrasados. Os norte-a-
mericanos já possuem desde os 
anos 30. É interessante como o 
Brasil resiste a certos institutos, 
tanto que você imagina como há 
muito tempo a nossa legislação já 
não previa isso. Está funcionando 
muito bem, o próprio procura-
dor-geral da República, pelo que 
li nos jornais, está com propostas 
de aperfeiçoar o modelo legisla-
tivo. Eventuais excessos que te-
nham sido cometidos o próprio 
Poder Judiciário pontualmente já 
enfrentou. 

da suspeição do juiz Moro, a jus-
ta causa da própria ação penal. 
Desses 701 processos, nem 10% 
foram objetos de reforma, e 
além de nós foram examinados 
pelo STJ e pelo Supremo. Aquilo 
que se convencionou denominar 
Operação Lava Jato foi substan-
cialmente mantido. Eu me lembro 
de um dos personagens da Lava 
Jato, Renato Duque, ex-diretor 
da Petrobras. Ele teve a prisão 
preventiva decretada pelo juiz 
Moro, confirmada pelo Tribunal, 
pelo STJ também, e o ministro Te-
ori (Zavascki), na época o relator, 
deferiu uma liminar e o soltou. 
Ele solicitou informações ao juiz 
Moro. Com base nas informações 
que o juiz prestou, ele revogou a 
liminar que havia deferido. 

Assim como a política, o Judiciá-
rio era um antes da Lava Jato e 
será outro depois. E muito se fala 
o caráter educativo da operação. 
Como o Sr. avalia isso?

Nos Estados Unidos, é um fato 
conhecido, até nas escolas, as 
crianças já têm uma noção da fun-
ção da Justiça, tão importante é o 
papel que se deposita em um Po-
der Judiciário independente − e lá 
o Poder Judiciário intervém muito 
menos na vida dos cidadãos. Um 
dia eu espero que, não por essas 
operações criminais, a nossa so-
ciedade, a começar pelas crianças, 
comece a ter essa noção do que é 
a missão da Justiça como nos EUA. 

Claro que para isso − e aí va-
mos entrar na Operação Lava 
Jato − essa operação teve um di-
ferencial. Ela primeiro conquis-
tou a população. Os seus autores 
foram muito inteligentes nisso.  

O Tribunal que o Sr. preside deve 
estar sofrendo pressões, ainda 
mais agora, com o julgamento 
inédito de um ex-presidente da 
República. Como lidar com isso?

O Tribunal em si não sofreu 
nenhuma pressão direta. Há uma 
expectativa muito grande. O país 
inteiro tem uma expectativa, 
uns num sentido, outros noutro, 
respeita-se, sobre o que o Tribu-
nal irá decidir nesse caso. Nós já 
apreciamos aqui no Tribunal, em 
relação à Operação Lava Jato, 
entre habeas corpus, mandados 
de segurança, exceções de sus-
peição e apelações criminais, 701 
processos. É muita coisa. Em três 
anos e meio. Confesso que fiquei 
impressionado. É muito raro. No 
Exterior, é impensável essa quan-
tidade de recursos. Desses 701 
processos, 450 e poucos foram 
habeas corpus, que se insurgiam 
contra prisões preventivas, inde-
ferimento de provas, a questão 
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Thompson Flores, rodeado por 
5 mil livros e sob o olhar do avô 
que presidiu o Supremo, aonde 
o neto sonha um dia chegar
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Explicou-se para a sociedade. Cri-
tica-se muito aquela questão do 
PowerPoint. Podemos dizer que 
houve um excesso ali, mas foi 
algo muito didático. Sei que as 
pessoas que se sentiram atingidas 
podem não gostar, mas os pro-
curadores ali, e a própria Polícia 
Federal… Critica-se, por exemplo, 
a midiatização da operação. Cada 
fase que há eles explicam, esclare-
cem a população. Essas operações 
passaram a entrar no dia a dia 
da população. Segundo, a popu-
lação viu efetividade. Este é um 
dos grandes problemas da Justiça 
no mundo inteiro, e no Brasil em 
particular: como nós temos uma 
via recursal muito farta, às vezes 
se faz uma condenação aqui, vem 
uma liminar que suspende… Na 
Lava Jato, eles viram efetividade. 
Viram personagens importantes 
da política, da economia, passa-
rem a responder perante os tribu-
nais com uma certa efetividade. 
Muitos presos, outros tiveram os 
seus bens bloqueados. 

Já estamos na casa de bilhões 
em dinheiro repatriado. Quando 
aconteceu isso antes? 

Quando o Sr. lê comentários do 
tipo “agora que condenaram o 
Lula, terminou a Lava Jato, por-
que o objetivo era esse”, qual é a 

sua reação?

Eu diria que quem faz uma 
afirmação dessas está no mínimo 
desinformado. A Operação Lava 
Jato, não só a de Curitiba, mas 
também a do Supremo Tribunal 
Federal, atingiu a todos os parti-
dos políticos. E, diga-se de passa-

gem, esse é o triste. Por um lado 
ela é democrática, mas por outro 
constatamos uma crise enorme 
de valores por parte de homens 
públicos. Até porque eu não atuo 
nesse processo, e não atuarei, eu 
não tenho condições de prever a 
extensão da Lava Jato, mas pelo 
que estamos vendo ela vai abas-
tecer o Poder Judiciário...

…por muitos anos.

Por muitas décadas! Ela atingiu 
todos os partidos. Agora, por que 
castigou mais o PT? Nos últimos 
13 anos ele lá estava. Mas veja 
que o próprio presidente atual 
está sendo processado, coisa que 
nunca houve também. Um pre-
sidente denunciado no próprio 
exercício do mandato. Não estou 
emitindo juízo de valor, se a de-
núncia é procedente ou não − isso 
o Supremo vai examinar −, mas o 
Ministério Público e a Polícia Fe-
deral estão atuando de forma in-
dependente.

Quem está no exercício de man-
dato no Executivo ou Legislativo 
tem mais instrumentos para se 
proteger.

Eu vi com muita satisfação 
aquela emenda no Senado ter-
minando com a prerrogativa do 
foro privilegiado. Isso precisa aca-
bar. Agora, quando se diz “Não 
se punia no Brasil”, quero fazer 
uma distinção. Essas punições 
decorreram porque caiu muito a 
qualidade dos nossos homens pú-
blicos. O Sr. imagina um senador 
como Paulo Brossard responden-
do a processo? Eu tenho certeza 
que, se formos ver, Sua Excelência 

jamais teve um processo, sequer 
eleitoral. Era um homem hones-
tíssimo. Ruy Barbosa, Afonso Ari-
nos de Melo Franco, Hermes Lima. 
O que estamos assistindo nos úl-
timos anos é determinados seg-
mentos da política se apossaram 
do Estado para arrecadar dinhei-
ro, e não foi só para campanhas. 
Agora a questão da competência: 
precisa ser alterada. Nos EUA, o 
presidente Clinton foi processa-
do em primeira instância, e vários 
processos. Mas aqui há uma pre-
venção muito grande: o juiz de 
primeiro grau é muito bom para 
julgar os outros. Vimos aquela re-
ação totalmente despropositada 
e desmedida do então presiden-
te do Senado, Renan Calheiros, 
quando o excelente Dr. Vallisney 
(de Souza Oliveira) determinou 
uma busca e apreensão no Con-
gresso Nacional. E não era em ga-
binete de parlamentar. Temos de 
chegar à conclusão de que o Par-
lamento não é asilo ou salvo con-
duto para prática de malfeitos. A 
própria casa legislativa, se há a 
constatação de que crimes estão 
sendo lá praticados, não tem uma 
imunidade. Naquela época ele 
chamou o magistrado de juize-
co. Com todo o respeito, pasme-
-se isso vindo de um senador da  
República, e na época presidente 
do Senado. 

ENTREVISTA
GALERIA

Os ídolos Epitácio 
Pessoa (D) e 
Brossard (2º à dir.) 
estão entre os 
retratados em telas 
de Magda Cidade 
encomendadas pelo 
magistrado 
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Parece que o Judiciário engoliu 
em seco.

A presidente do Supremo fez 
uma resposta, como chefe do Po-
der Judiciário. Ela mesma disse 
que se sentiu atingida pelo co-
mentário, no que ela fez muito 
bem porque aquilo ofendeu todos 
os magistrados. Se um presidente 
do Senado não concorda com a 
decisão, tem uma procuradoria 
legislativa, entra com mandado 
de segurança para questionar no 
próprio Supremo. Essa era a me-
dida cabível, mas não essas adjeti-
vações. Imagina se nós, diante de 
todo esse noticiário maravilhoso 
que temos diariamente, começa-
mos a adjetivar essas personalida-
des. Também não vão gostar. Di-
gamos que seja uma questão de 
elegância institucional.

A gente viu essa falta de elegân-
cia depois da condenação de Lula, 
quando o ex-presidente, inclusive 
em cadeia nacional, chamou o 
juiz Sérgio Moro de mentiroso. 
Há um trabalho forte, de parte 
das pessoas investigadas, para 
desgastar o Judiciário.

Uma das coisas que mais cha-
mam a atenção de todos nós e 
que nós, cidadãos, nos três pode-
res: nenhum deles está isento, se-
jam os atuais personagens, sejam 

aqueles que até pouco tempo es-
tavam e hoje estão afastados ou 
aposentados, há hoje uma abso-
luta falta de liturgia do cargo por 
parte daqueles que ocupam essas 
funções. Você vê personagens − 
até sublinho isso: dos três pode-
res, até do Judiciário − com com-
portamentos inadmissíveis. Essa 
falta de liturgia, de compostura 
muitas vezes, é um dos principais 
problemas do Brasil, em todas as 
esferas, nos três poderes, nas esfe-
ras federal, estadual e municipal. 
Isso explica muitos dos problemas 
que estamos vivendo hoje. 

Ao que o Sr. credita o baixo nível 
da nossa classe política, que de-
caiu tanto?

A própria figura do magistrado 
perdeu muito da respeitabilidade, 
infelizmente. A Justiça é o juiz, 
por isso muitas vezes a imagem 
do Poder Judiciário é desgastada 
porque alguns magistrados não 
se comportaram como se espera-
va dessas pessoas. Hoje a Justiça 
é muito associada à figura de Sér-
gio Moro, porque veem nele, com 
razão, um juiz estudioso, prepara-
do, que está dando efetividade a 
suas decisões. Podemos concordar 
ou discordar delas, mas está se 
vendo um resultado. Vamos ter 
de voltar para a reforma política. 

Caiu muito a 
qualidade dos nossos 

homens públicos

Cedo ou tarde vamos ter de nos 
debruçar sobre a Constituição de 
1988. Ela engessa o país. Não foi 
uma Constituição boa. O nosso 
ministro Paulo Brossard se referia 
a ela: “Não é uma Constituição, é 
um guia telefônico”. São pratica-
mente mil artigos. Ela estabele-
ce, por exemplo, um monopólio 
das candidaturas pelos partidos.  
Nos EUA, tem-se direito a concor-
rer sem estar filiado a partido po-
lítico. Aqui há o monopólio pelos 
partidos. Qual foi a finalidade dis-
so: impedir o surgimento de um 
Mussolini, de um Hitler, nem vou 
falar de um Stalin porque lá não 
havia eleição. Isso é um equívoco: 
não é o monopólio dos partidos 
que vai impedir que uma figura 
dessas apareça, basta ver que Hi-
tler criou o seu partido, e Musso-
lini o seu. Não é por aí o proble-
ma. Nos partidos, o padrão moral 
caiu muito. Nenhum demérito em 
relação às pessoas que vou dizer, 
mas discuto: às vezes um artista 
bastante conhecido…
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Um jogador de futebol…

Um jogador de futebol. São 
excelentes profissionais pelo que 
eles fazem, mas seriam as pessoas 
adequadas? A mesma coisa para 
juiz. Às vezes se comenta: o juiz 
fulano de tal está pensando em 
uma candidatura. Se o fizer, está 
cometendo um erro grave. Eu não 
sei de um juiz que tenha deixado 
a toga e se dado bem na política. 
A população o admira como juiz. 
No momento em que ele se despir 
desta condição, será um cidadão 
que inclusive terá questionadas 
as suas decisões. Ele vai para o 
debate eleitoral como igual. Na-
turalmente toda a conduta dele 
como juiz deixará de ter aque-
la aura quase mítica e vai passar 
para o debate eleitoral. O padrão 
de exigência dos partidos está 
muito baixo. Antes o padrão ético 
era outro. Vejam na primeira Re-
pública. Tivemos um presidente, 
Epitácio Pessoa, que foi ministro 
da Suprema Corte. Deixou a pre-
sidência e foi eleito pela Liga das 
Nações, que antecedeu a ONU, 
juiz da Corte Internacional de Jus-
tiça. Nós já tivemos um presiden-
te deste quilate. É disso que sinto 
saudade. Eu gostaria de ter Epitá-
cio Pessoa na cédula eleitoral no 
ano que vem para votar. 

O Sr. falou em reforma na Consti-
tuição. Ela incluiria, por exemplo, 
a forma como é composto o Su-
premo?

Há várias propostas de altera-
ção na forma de indicação dos 
ministros do Supremo, uma é do 
senador Lasier Martins. Eu ainda 
não tive a oportunidade, e não 

quero cometer uma indelicadeza 
com o senador, mas o nosso mo-
delo de indicação não é ruim. Até 
diria que é o melhor que existe, 
espelhado no modelo americano. 
A prática dele é ruim nos últimos 
tempos. Acontece hoje um pro-
cedimento que não havia antes. 
Qualquer vaga que se anuncia, 
já está lá uma meia dúzia distri-
buindo currículo no palácio. Se eu 
fosse ministro da Justiça, eu diria 
“presidente, estes aqui é que não 
irão”. O nosso ministro Teori Za-
vascki estava com o seu corpo no 
mar ainda, nos destroços daquele 
avião, e a imprensa noticiou que 
já tinha uma meia dúzia distri-
buindo currículos no palácio. Por 
sinal, os mesmos nomes de sem-
pre. Numa ocasião dessas eu gos-
taria de ser o ministro da Justiça e 

dizer para o presidente “Estes es-
tão fora”. Outra coisa: precisamos 
de um Senado que efetivamente 
faça uma sabatina. Costumo as-
sistir a sabatinas transmitidas na 
CNN. As sabatinas para a Supre-
ma Corte americana levam até 60 
dias. Não sei se nossos candidatos, 
esses nomes que estão apare-
cendo, sobreviveriam a isso aqui. 
Precisamos de um Senado escla-
recido. Uma sabatina não é fazer 
perguntas capciosas de Direito. É 
examinar o currículo do indicado. 
Se é um juiz, vamos avaliar o que 
ele julgou, o que ele escreveu. É 
esta a função do Senado, mas isso 
leva semanas. Os senadores têm 
de se preparar. Observa-se nas 
sabatinas que não se prepararam 
e querem liquidar o assunto em 
três, quatro horas. Isso é absurdo. 

ENTREVISTA
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Quais são os pontos fundamen-
tais na Reforma Política?

Vamos ter de debater no próxi-
mo mandato, quando elegermos 
o novo Congresso, o novo presi-
dente. Tomara que seja alguém 
que seja um verdadeiro líder, 
como é o da França. Gostei mui-
to. Foi uma lufada de renovação. 
Temos alguém ao mesmo tempo 
jovem, educado, vamos sublinhar 
bem isso, e preparado, com uma 
vasta experiência. Ele mobilizou a 
Nação. Conseguiu renovar o Con-
gresso dentro do seu ideário. To-
mara que ele tenha sucesso. 

E ousado: quer reduzir o tama-
nho do Congresso…

Extremamente ousado. Estou 
com inveja dos franceses. Tomara 
que consigamos eleger uma lide-
rança deste naipe. A Constituição 
de 1988 precisa pelo menos de um 
enxugamento, ou quem sabe ela-
borarmos uma nova Constituição, 
enxuta, moderna. É a única forma 
que eu vejo que se examine a re-
forma política. Questão: financia-
mento de campanha. Boa parte 
dos males criminais a que estamos 
assistindo teve sua origem ali. 
Monopólio das candidaturas: te-
mos de examinar. Esse troca-troca 
de partidos: não é possível se as-
sistir a isso. É como se fosse uma 
camiseta. E a questão do voto dis-
trital. O meu parlamentar vai ser 
eleito pelo meu distrito. Aí você 
tem uma relação direta entre elei-
tor e parlamentar, e ele vai ter de 
se explicar inclusive da conduta 
dele. Não falta tanto assim, mas 
passa por algumas reformas. Essa 
reforma trabalhista é um mérito, 

inegavelmente. Agora, corre um 
risco de parte dela cair no Poder 
Judiciário. Essa matéria fatalmen-
te irá ao Supremo Tribunal Fede-
ral. Foram mais de 100 artigos. 
Pode haver alguma questão a ser 
repensada, mas o grosso dela é 
necessário. Nenhuma lei subsis-
te a partir do momento em que 
passa a contrariar uma realida-
de econômica, e a CLT há muitas 
décadas está na contramão da 
realidade econômica de um país. 
Tomara que o Poder Judiciário 
compreenda. Não vai deixar de 
examinar a legalidade, a constitu-
cionalidade, mas o juiz não pode 
ficar na Estratosfera. Ele não está 
alheio a essa realidade. Há 14 mi-
lhões de desempregados. E o que 
se houve de muita gente é “Nós 
não iremos recontratar essas pes-
soas nos moldes antigos”. 

O Sr., como presidente do Tribu-

nal, tem mandado pelos próxi-

mos dois anos. E depois, qual é 

a contribuição que pretende dar 

para o Brasil?

Eu diria que no Brasil a gente 
não consegue prever nem dois 
meses, então é muito mais difícil. 
Há uma questão que eu gosta-
ria de destacar. O nosso tribunal 
decidiu, no primeiro semestre, 
ainda no final da administração 
do desembargador (Luiz Fernando 

Wowk) Penteado, que me antece-
deu, descentralizar duas turmas 
do Tribunal. 

Colocamos uma turma do Tri-
bunal permanentemente em 
Curitiba e outra em Florianópo-
lis, que vão julgar apenas a ma-
téria previdenciária. Da clientela 

Nenhuma lei  
subsiste a partir  
do momento em  

que passa a 
contrariar uma 

realidade econômica, 
e a CLT há muitas 

décadas está na 
contramão da 

realidade econômica 
de um país
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Nenhum 
governo resiste 
a uma delação 

por semana
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da Justiça Federal, os processos 
previdenciários atendem as pes-
soas mais humildes e de menos 
recursos, as mais carentes. O meu 
sonho, nesta gestão, é criar mais 
uma turma, que julgaria questões 
de direito administrativo, cons-
titucional nas duas capitais. Com 
isso haveria uma aproximação do 
jurisdicionado com o tribunal. Em 
vez de criarmos novas cortes fede-
rais, como postulam OAB e alguns 
segmentos nesses estados, nossa 
solução é muito mais econômica. 
O que vai acontecer depois desse 
biênio, não tenho como prever. 
Eu só sei que eu tenho 54 anos e 
pretendo continuar na magistra-
tura até os 75.

Os escândalos de corrupção des-
gastaram todos os poderes, e 
também a imprensa, que inclusi-
ve se dividiu. Como o Sr. avalia o 
papel da imprensa?

Essa divisão é reflexo do país. 
O país está polarizado, e essa po-
larização, cedo ou tarde, também 
chegaria à imprensa. O fato é que 
todo mundo gosta da imprensa 
só quando é laudatória. Hoje vejo 
que a censura está sendo feita, 
lamentavelmente, por decisões 
judiciais. Até o Supremo exami-
nou aquela questão das biogra-
fias, o que para mim parece algo 
tão elementar. Convenhamos, 
uma autorização do biografado 
necessária para se escrever? Só 
se for uma biografia laudatória, 
que aí diga-se de passagem não 
tem nenhum significado cientí-
fico. Eu vejo às vezes tanto na 
Justiça Eleitoral, quanto na Justi-

ça Comum apreensão de edições, 
multas a jornalistas. Quando um 
órgão de imprensa ou um jorna-
lista se excedeu, há meios de ele 
ser processado, embora eu acho 
que há um excesso de ações de 
indenização por dano moral, isso 
virou uma indústria. Nada do 
que estamos vendo hoje no Bra-
sil − não só hoje, nos últimos 30 
anos − teria tido a consequência 
que teve, inclusive na esfera pe-
nal, se não fosse o papel de uma 
imprensa livre. E, se formos fazer 
uma proporção de equívocos de 
matérias jornalísticas, são muito 
poucos. Volta e meia, aponta-se 
“naquele caso houve um erro”. 
Naquele caso. E os outros milha-
res que acertaram? Problemas na 
saúde, no serviço público, na pró-
pria Justiça. Essa pressão, no bom 
sentido, de saber “tem um jornal 
que pode dar essa matéria”, é 
boa. Traz desconforto? Traz. Para 
aquela autoridade, sim, mas o 
bem que ela trará à sociedade é 
muito superior. 

Como o Sr. avalia o governo Te-
mer? Caso não consiga terminar o 
governo, causa um impacto trau-
mático?

É uma pergunta difícil, princi-
palmente para um juiz. O presi-
dente Temer é um professor de 
Direito Constitucional. Nunca ha-
víamos tido um professor de Di-
reito Constitucional presidente da 
República, à exceção do Epitácio 
Pessoa. Ele assumiu a presidência 
nas condições de quase uma pré-
-convulsão. Teve movimentos im-
portantes na área econômica, re-

formas que precisavam ser feitas, 
mas foi atingido por essa nova 
realidade. Fazendo um paralelo 
com o Caso Watergate, nenhum 
governo resiste a uma delação 
por semana. Não sabemos o que 
vai acontecer daqui para a frente, 
mas se os integrantes do governo 
forem comprometidos por essas 
sucessivas delações acho difícil 
que sobreviva. Mas vamos torcer 
que o presidente supere as adver-
sidades, que ele, digamos assim, 
não esteja comprometido. Ele 
trouxe realizações importantes 
no campo econômico. Mas essas 
próprias realizações poderão ser 
comprometidas. A agenda, por 
exemplo. A Reforma da Previdên-
cia é uma reforma antipática, mas 
terá de ser feita. Ou será agora, 
ou será logo adiante. E tem um 
mérito: ele a trouxe a debate. Va-
mos torcer, digamos assim. Não 
sabemos o que virá pela frente, 
mas vamos torcer para que ele 
possa superar essa onda que se 
avizinha. Será um desafio e tanto.

O Sr. havia comentado que pos-
sivelmente em agosto de 2018 
estará definido o julgamento  
do Lula.

Na minha interpretação, tendo 
em visto a média que os proces-
sos da Lava Jato têm tramitado, 
acredito que não só o processo do 
ex-presidente Lula, mas de todos 
os outros que já ocuparam cargos 
públicos e talvez tenham essa pre-
tensão de novo, no máximo em 
agosto do ano que vem já estarão 
pautados e julgados. Uma impres-
são minha, mas calcada em fatos. 
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RAIO X DO FATO

NÃO HÁ ÚNICA 
LIDERANÇA CAPAZ 

DE CONGREGAR 
PARA ALÉM DE SUA 
CASTA PARTIDÁRIA, 

IDEOLÓGICA, 
CORPORATIVA OU 

SETORIAL

Comecemos por uma obvieda-
de: estamos vivendo uma grave 
crise na política e na economia 
do país. São as áreas que reúnem 
as maiores causas e os maiores 
efeitos do turbilhão em que nos 
encontramos. Mas nesta edição 
trago à reflexão um aspecto que é 
menos óbvio, embora não menos 
importante, no cenário da crise: a 
nossa carência de líderes. 

Note-se, de pronto, que no 
atual panorama brasileiro não há 
única liderança capaz de congre-
gar para além de sua casta par-
tidária, ideológica, corporativa 
ou setorial. Parece que cada um 
está falando apenas para os seus. 
Há figuras de proa aqui e acolá, 
mas ninguém capaz de captar as 
esperanças da maior parte da po-
pulação. 

O Brasil já teve muitos nomes 
considerados acima do bem e do 
mal em todas as áreas – nos par-
tidos, na economia, na imprensa, 
na academia, na intelectualidade, 
no meio artístico, no jurídico, na 
igreja, nos movimentos sociais e 
no esporte. Mereciam reverência 
mesmo de seus adversários. Eram 
sumidades independentes e agre-
gadoras. 

Lembro-me de Betinho, soci-
ólogo e ativista dos direitos hu-

GERMANO RIGOTTO
Ex-governador do Rio Grande 

Sul, presidente do Instituto 
Reformar de Estudos Políticos 

e Tributários e membro do 
Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social da 
Presidência da República 

www.germanorigotto.com.br

O BRASIL PRECISA 

Como o Brasil 

é repleto 

de grandes 

talentos em 

todas as áreas, 

é preciso 

descobrir, 

formar e 

direcioná-los 

para a tarefa 

da liderança 

positiva

DE LÍDERES
manos – para ficar apenas num 
exemplo, e não cometer injus-
tiças. Mesmo os críticos, todos 
sabiam que ali estava alguém 
entregue àquilo que acredita-
va. Desprendido, franco e doce. 
Conseguiu mexer na consciência 
social, quebrar paradigmas, mo-
bilizar reações contra a fome e a 
miséria. Fez o Brasil enxergar-se 
melhor, colocando o dedo na feri-
da da pobreza extrema. 

E onde estão nossos líderes de 
hoje? Eles existem? A lacuna não 
está apenas na política. A renova-
ção de comando em todas as áre-
as sociais tem sido tímida ou de 
baixa qualidade. A disputa por es-
paços e vaidades está presente na 
maioria das organizações, fazen-
do brotar mais vitoriosos do que 
líderes. Bons de voto, mas ruins 
de compreensão e atitude. Esta-
mos sendo incapazes de formar 
líderes verdadeiros, para além da 
mera troca de nomes. 

Claro que, na política, esse qua-
dro é ainda mais grave. Figuras e 
dinastias se revezam no poder ou 
em seu entorno, deixando pouco 
espaço para o surgimento de no-
vos quadros. A criminalização do 
meio, seja por erros dos próprios 
envolvidos, seja por uma visão 
apolítica, que mistura corruptos 
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e probos, contribuiu para a fuga 
de bons quadros dos ambientes 
partidários. 

As agremiações, por sua vez, 
inclusive por meio de suas funda-
ções de estudos, pouco fizeram 
para reverter a situação. Até pelo 
contrário: na maioria dos casos, 
elas mesmas se transformaram 
em mera ferramenta de lotea-
mento e divisão de espaços de 
poder. Abandonaram seu senti-
do, que é justamente de preparar 
os filiados. Uma pena. Não é por 
nada que os partidos perderam 
significação no ambiente social. 

A falta de líderes explica, pelo 
menos em parte, a baixa mobi-
lização popular mesmo com o 
crescimento das crises política e 
econômica. A última mobilização, 
convocada por sindicatos e parti-
dos de esquerda, teve adesão pí-
fia. No ano passado, a população 

foi às ruas apoiando o impeach-
ment da Presidente Dilma. Agora, 
claramente, mesmo rejeitando o 
atual governo, não vê motivação 
para um novo levante. 

Trocar Temer por quem? Os 
nomes aventados para a eventual 
hipótese de substituição não em-
polgam, nem inspiram – quando 
não estão também eles, envolvi-
dos em escândalos e denúncias. E 
o Congresso Nacional, convenha-
mos, neste momento não é porta-
dor de credibilidade para nome-
ar um presidente. E as hipóteses 
fora da Constituição, a meu ver, 
são meramente retóricas. Uma es-
pécie de desesperança, portanto, 
se instalou no coração dos brasi-
leiros.   

Só tem um jeito para reverter 
tudo isso, e não será no curto 
prazo: investindo na formação de 
líderes. É uma mudança que de-
pende de insistência, pois precisa 
vir de baixo para cima. Passa pelo 
rompimento de práticas e costu-
mes viciados. Pressupõe uma nova 
visão de cidadania e participação, 
que não delega os destinos da 
nação para terceiros, porquanto 
busca fazer parte dela com mais 
proximidade e criticidade. 

Mas não podemos desistir. 
Alguns jovens, corajosamente, 
estão conseguindo romper essa 
barreira, fazendo brotar seus es-
paços mesmo fora das burocracias 
partidárias ou sociais. O Brasil é 
repleto de grandes talentos em 
todas as áreas. Precisamos des-
cobrir, formar e direcionar essas 
pessoas para a tarefa amplificada 
da liderança positiva. Eis um dos 
caminhos mais consistentes para 
construir o país do futuro. 

O Brasil é órfão de líderes como 
Betinho (1935-1997), sociólogo que 
moveu uma cruzada contra a fome
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Não há nada mais valioso no patrimônio 
do MDB, do qual o PMDB é o reconhecido 
sucessor, do que a estratégia de reconquis-
ta da democracia no Brasil; do que o modo 
como, sob a liderança de Ulysses Guima-
rães, Teotônio Villela, Tancredo Neves, Pe-
dro Simon, José Sarney, Franco Montoro e 
tantos outros, ela foi levada a bom termo, 
coroando-se, ao final, com a convocação 
da Assembleia Nacional Constituinte de 
1987 e a consequente promulgação da 
Constituição de 88. Nessa luta, nas pala-
vras de ordem que a faziam vibrar e no 
programa de reconstrução do Brasil que 
a vertebrava, se encontravam os ideais de 
consolidação de um verdadeiro Estado de 
Direito, de desenvolvimento de uma eco-
nomia próspera e livre, de construção de 
uma sociedade justa e solidária, bem como 
a firme convicção que o esforço a ser ex-
pendido nessas três frentes só teria sucesso 
se sustentado por um sistema político plu-
ral, competitivo, ideológica e partidaria-
mente aberto, mas fundado na lei e, em 
todas as suas variantes programáticas, vol-
tado à promoção dos autênticos interesses 
da sociedade brasileira.

Nestes trinta anos, em todas essas fren-
tes, a História entregou pouco do que 
prometia e muito menos do que anela-
vam nossas esperanças. No entanto, em 

DE COMO, SOB OS AUSPÍCIOS 
DO MDB, O BRASIL GANHOU 
A DEMOCRACIA E

PERDEU A 
REPÚBLICA

O SISTEMA  
POLÍTICO-PARTIDÁRIO 
INSTITUÍDO A PARTIR 

DA CONSTITUIÇÃO 
DE 1988 FRACASSOU

JOÃO CARLOS BRUM TORRES
Professor de Filosofia na UCS, 

professor titular aposentado 
da UFRGS, secretário de 

Planejamento do Rio Grande 
do Sul nas gestões de Antônio 

Britto e Germano Rigotto

nenhum desses quadrantes nosso fracasso 
foi maior, nem nossa decepção mais pro-
funda, do que com relação ao que deve-
ria ser a base operacional desse projeto de 
reconstrução do país: o sistema político-
-partidário instituído a partir de 1988. Sem 
falar do impeachment de Fernando Collor, 
deixando de lado denúncias e indícios de 
corrupção presentes nas estranhas de-
monstrações de desproporcional poderio 
econômico em eleições, da vida faustosa 
e dos processos judiciais que maculam os 
currículos de inúmeros parlamentares e 
lideranças políticas, atendo-nos tão só ao 
hoje mais clamorosamente evidente ‒ ao 
revelado pelas investigações da Operação 
Lava a Jato e demais iniciativas do Minis-
tério Público Federal, às provas produzidas 
na vara do Sr. Moro e às já conhecidas evi-
dências constantes dos processos que tra-
mitam no Supremo Tribunal Federal – não 
temos como fugir do incontestável e en-
vergonhado diagnóstico da espraiadíssima 
corrupção que, monstruosamente, desfi-
gura a política nacional. Essa constatação 
da derrota do espírito republicano e de 
perda da própria República ‒ pois de que 
valem instituições cujo espírito sumiu na 
areia movediça dos conciliábulos escusos e 
cujo funcionamento passou a ser sistema-
ticamente dependente do dinheiro lubrifi-

VOTO CONVIDA
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Há um 

caminho para 

a refundação 

dos partidos, 

o esforço de 

reconquista 

dos valores 

da República 

e a retomada 

da política 

comprometida 

com a 

prosperidade, a 

segurança e a 

justiça

cador das negociatas políticas?  – 
é o triste juízo que, seja explícita e 
publicamente, seja íntima e secre-
tamente, culpados ou inocentes, 
estamos todos a fazer. 

Em uma situação como essa 
‒ diante da clamorosa decompo-
sição do sistema político, cujas 
relações com o setor privado vêm 
sendo mantidas, em todos os par-
tidos e em todas as modulações 
do espectro ideológico, nos piores 
casos por meio de negócios fla-
grante e flagradamente crimino-
sos, ou, nos casos mais inocentes, 
graças à obtenção de sobrevidas 
eleitorais humilhantemente ob-
tidas e sustentadas por gorjetas 
empresariais ‒ o único caminho 
e a maior prioridade nacional é o 
da recuperação da República, que 
nossa desvirtuada e desmazelada 
democracia está a pôr a perder.  

Até agora, porém, no coração 
do sistema político nacional, só há 
olhos voluntariamente vendados. 
A continuar assim, sairemos do pe-
ríodo agudo com a mesma infaus-
ta e tóxica cultura política: com a 
septicêmica doença das polariza-
ções anacrônicas e da corrupção 
endêmica. Não, não se trata de 
voltar ao romano tempo de Ca-
tão, nem às sanguinárias preten-
sões de virtude de Robespierre, o 
Incorruptível, mas de simples, mas 
determinada e intransigentemen-
te, tratar de aprender com a dura 
experiência atual. Para isso,  sem 
subterfúgios e evasivas, é preciso, 
antes de mais, a coragem de olhar 
o negativo nos olhos. Depois, tra-
tar de criar mecanismos institucio-
nais novos que permitam separar 
confiavelmente o interesse públi-
co do privado e prevenir a espan-
tosa promiscuidade de agentes 
políticos e grandes empresários, 
onde não se sabe onde começa 
a venalidade dos primeiros e o 
espírito corruptor e corsário dos 

segundos. Passo decisivo nesta 
direção seria a convocação de 
uma nova e exclusiva Constituin-
te, como preconizado oportuna 
e judiciosamente pelos senhores 
Carvalhosa, Bierrenbach e Dias 
em manifestação recente. Mas, 
enquanto tal remédio mais pro-
fundo não se obtenha, um passo 
imediato e, em princípio, mais 
simples, recomendado pelo mais 
básico senso de sobrevivência po-
lítica, é o de abrir dentro dos par-
tidos ‒ de esquerda, de direita, do 
centro – um processo sincero, pro-
fundo e desapegado de autocríti-
ca, de revisão de procedimentos e 
de renovação de lideranças. 

Olhando esse quadro da pers-
pectiva das forças politicamente 
dominantes no Rio Grande do 
Sul, que, na paisagem deserta 
de espírito público com que nos 
deparamos, terá traços que o ex-
cepcionam, este esforço de rege-
neração política será, quem sabe, 
mais fácil de empreender, pois, no 
PMDB, Pedro Simon, o líder histó-
rico de nossa grei, é das poucas 
figuras nacionais que dispõem da 
lucidez e da coragem a tanto ne-
cessárias, assim como da credibili-
dade pessoal que essa empreitada 
renovadora exige. Mas, voltando 
os olhos para a esquerda do es-
pectro político, também é de jus-
tiça reconhecer que Olívio Dutra, 
fundador e liderança histórica do 
PT, é pessoa cuja honestidade pes-
soal e compromisso republicano 
representam um capital político 
moralmente irreprochável. 

Elevando, porém, a perspecti-
va e mirando além dos limites da 
província meridional de quem es-
creve, não cabe duvidar que neste 
nosso imenso Brasil, pelo menos 
em certas frequências do dial 
político nacional, haverá quem, 
livre das nódoas do desastre po-
lítico-moral que sobre nós se aba-

te, possa abrir a luta interna pela 
regeneração e renovação parti-
dárias. Isto é o que cabe esperar 
do respeitável fundo programá-
tico do PSDB de São Paulo, das 
históricas reservas de civismo de 
Minas, dos herdeiros no Nordes-
te do ideário de Teotônio Vilela, 
dos potenciais de patriotismo que  
certamente se encontram em per-
sonalidades que, ainda que sutil e 
discretamente, na Bahia e no Rio 
de Janeiro, nos ligam, preservada 
e preservadoramente, às origens 
fundadoras da nacionalidade, das 
quais, aliás, dão bom testemu-
nho, cada um a sua maneira, Cae-
tano Veloso e Fernando Gabeira.  

No desconcerto destes dias 
tristes, ao contrário do que vem 
sendo predominantemente apre-
goado, o mais urgente e o histo-
ricamente mais decisivo, é menos 
o já encaminhado trato da crise 
econômica do que a reforma ins-
titucional e ética do Estado. Obra 
grande, longa e difícil, para cuja 
consecução a tarefa mais pre-
mente é a de encontrar a guia de 
homens ciosos da vergonha e da 
respeitabilidade nacional, assim 
como, sobretudo, a de ativamen-
te descobrirmos e mobilizarmos 
o tanto que desse ideal cada bra-
sileiro e cada brasileira de boa 
vontade há de encontrar em si 
mesmo.

Este é o caminho que nos pode 
devolver ao que, na aziaga con-
juntura presente, mais carece-
mos: o trabalho de refundação 
dos partidos, o esforço de recon-
quista dos valores da República, 
de retomada da política como só 
comprometida com os superiores 
interesses do Brasil: com prospe-
ridade, segurança e justiça para 
os que hoje, todos nós, formam 
o pobre, desiludido, nauseado e, 
por ora, tão só in pectore, revolta-
do povo brasileiro. 
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EXPOINTER 

2016  2015  2014  2013

Visitantes  355.000  545.891  502.074  384.527

COMERCIALIZAÇÃO (X R$ 1 MILHÃO):

Animais 11,077    15,508 12,419 16,063

Artesanato 0,94      0,96 1,4 0,98

Agroindústria Familiar 2,033 2,2 1,953 1,505

Máquinas e 
implementos agrícolas 1.090 1.690 2.713,25  3.274

TOTAL 1.092 1.708 2.729 3.292

Entre 26 de agosto e 3 de se-
tembro, o Parque de Exposições 
Assis Brasil, em Esteio (RS), rece-
be mais uma Expointer. Mas esta 
é mais especial do que as outras. 
Para começar, é uma edição his-
tórica: a 40ª. O mais relevante, 
porém, não é a celebração de 
quatro décadas da maior feira a 
céu aberto da América Latina. O 
evento, como um termômetro, 
guarda a expectativa de indicar 
se está havendo uma retomada 
consistente na economia, depois 
dos desanimadores números do 
ano passado (o volume geral de 

negócios no parque está em queda 

livre desde 2013). 

Leia nas próximas páginas um 
especial sobre o agronegócio, a 
começar com um artigo do mi-
nistro Blairo Maggi, da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, 
no qual alerta para a impor-
tância da produção sustentável 
como diferencial competitivo. 
Também confira os recentes nú-
meros que dimensionam o papel 
do agronegócio como motor do 
crescimento no Brasil, com des-
taque para os reflexos no Rio 
Grande do Sul, e uma análise 
sobre o quanto pode empolgar 
a variação positiva no Produto 
Interno Bruto puxada pelo setor. 
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Nos últimos 40 anos o Brasil 
passou de importador de alimen-
tos para um dos maiores produ-
tores e exportadores do mundo. 
Graças ao desenvolvimento de 
tecnologias, a agricultura e a 
pecuária brasileira tornaram-se 
referências mundiais. Não por 
acaso, o agronegócio vem sus-
tentando a balança comercial do 
país como números cada vez mais 
impressionantes. 

De acordo com projeções divul-
gadas recentemente pela Conab, 
a safra de grãos 2017/2018 irá 
bater recorde de produção com 
quase 240 milhões de toneladas. 
Na pecuária, o Brasil também vem 
se destacando na produção de 
carnes de aves, suínos e bovinos, 
onde também é um grande player.

Graças a esses números tão im-
pressionantes, o agronegócio foi 
o setor que gerou o maior núme-
ro de empregos formais no Brasil 
nos últimos meses. De acordo com 
dados do Ministério do Trabalho, 
somente no mês de maio foram 

criadas 46 mil vagas, e em junho 
77 mil novos postos de trabalho 
com carteira assinada. 

E é dentro desse contexto de 
desenvolvimento que as feiras 
agropecuárias têm se espalhado 
pelo país. Considerada uma das 
maiores, a Expointer – Exposição 
Internacional de Animais, Má-
quinas, Implementos e Produtos 
Agropecuários – realizada no Rio 
Grande do Sul entre os meses de 
agosto e setembro, tem se torna-
do uma referência para o setor 
inclusive fora do país. 

As feiras agropecuárias são ver-
dadeiras vitrines para as empre-
sas. Elas aproveitam o espaço, vol-
tado aos produtores rurais, para 
apresentar as principais novida-
des com vistas ao desenvolvimen-
to agropecuário. São máquinas, 
implementos agrícolas, sementes 
e até animais. Todos expostos em 
um único espaço. 

O apoio a esse tipo de even-
to é fundamental. O Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-

A PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEL É 

UMA TENDÊNCIA 
MUNDIAL. NÃO 

BASTA PRODUZIR 
MUITO, É PRECISO 
SER COMPETITIVO 

EM PREÇO, 
QUALIDADE E 

RESPEITO AO MEIO-
AMBIENTE.

BLAIRO MAGGI
Ministro da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA 
E SUSTENTABILIDADE,

UMA PARCERIA  
DE FUTURO

ESPECIAL EXPOINTER
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tecimento (Mapa) acredita que 
por meio ao incentivo às novas 
tecnologias e ao conhecimento  
o agronegócio do país continuará 
a crescer. 

No bojo da discussão sobre 
o crescimento do agronegócio, 
considero de fundamental im-
portância o desenvolvimento e a 
implantação de novas tecnologias 
voltadas ao bem-estar animal e à 
preservação do meio-ambiente. 
No ano passado, ao participar da 
Expointer, constatei com alegria 
que esses temas já faziam parte 
do evento com stands apresentan-
do técnicas modernas e inovado-
ras sobre os dois temas.

A produção sustentável é uma 
tendência mundial. Não basta 
produzir muito, é preciso ser com-
petitivo em preço, qualidade e 
respeito ao meio-ambiente. Nesse 
sentido, a produção baseada na 
conservação de solo, água, flora, 
fauna, bem como a redução do 
uso de insumos agressivos ou im-
pactantes no meio ambiente tem 

se tornado um diferencial para o 
agronegócio.

São várias tecnologias que vêm 
sendo aplicadas pelos agricultores 
brasileiros para melhorar a pro-
dutividade e a sustentabilidade. 
Uma delas é o plantio direto na 
palha, utilizado hoje em mais de 
60% das áreas de cultivos de ce-
reais. 

A técnica reduz o uso de fertili-
zantes químicos e amplia a dispo-
nibilidade hídrica ao melhorar as 
propriedades físicas e biológicas 
dos solos. Além disso, ajuda a pre-
servar a qualidade das águas nos 
sistemas hídricos e amplia a micro 
e meso biodiversidade dos solos.

O Brasil produz cereais, legu-
minosas, oleaginosas e algodão 
usando essa tecnologia, que dis-
pensa a aragem da terra. Claro 
que para isso é preciso o desen-
volvimento de máquinas apro-
priadas e insumos adequados. 

Por não movimentar nem pul-
verizar a terra, o plantio direto 
reduz a erosão, que levava aos 
rios e reservatórios, muitos agro-
químicos pouco solúveis, carrega-
dos pelas chuvas. O uso generali-
zado do plantio direto contribui 
também para a redução do as-
soreamento e a recuperação da 
qualidade da água dos rios e dos 
sistemas de abastecimento.

Esse é apenas um exemplo das 
várias técnicas de sustentabilida-
de que estão sendo utilizadas pe-
los agricultores brasileiros e que 
vêm transformando o agronegó-
cio e que merecem ser dissemina-
das por todo o país. A tecnologia 
aliada à produção sustentável é 
uma parceria que ainda vai ren-
der muitos frutos.

A SAFRA DE  
GRÃOS 2017/2018  

IRÁ BATER RECORDE 
DE PRODUÇÃO  
COM QUASE  

240 MILHÕES  
DE TONELADAS. 
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OS DADOS 
LANÇADOS
A RECUPERAÇÃO DE EMPREGOS AINDA NÃO 
OCORREU, MAS OS NÚMEROS DA SOJA, UMA 
FORTALEZA NA ECONOMIA GAÚCHA, TRAZEM 
SINAIS ANIMADORES

Os empregos

Além de uma síntese das má-
quinas agrícolas mais avançadas, 
da melhor genética e dos animais 
campeões entre os 3.207 de 88 ra-
ças inscritos, a Expointer 2017 faz 
um retrato do nível de ânimo no 
setor. Os levantamentos das últi-

mas semanas deixam em dúvida 
se os números vindos do campo 
sustentam uma perspectiva de 
crescimento ou emitem um alar-
me falso. As exportações de soja 
batem recorde, mas a geração de 
empregos ainda patina.

No primeiro semestre, o agro-
negócio gaúcho gerou empregos, 
quase 7 mil. Porém, a quantidade 
é 4,7% menor do que no mesmo 
período do ano passado. Confor-
me estudo da Fundação de Eco-
nomia e Estatística (FEE), o setor 
fumageiro está entre os de maior 
criação de empregos em 2017, 
junto à produção de lavouras 
permanentes, da fabricação de 
tratores, máquinas e equipamen-
tos agropecuários e do comércio 
atacadista de produtos agrope-
cuários e agroindustriais. Já os 
setores que registraram maior 
fechamento de vagas foram os de 
produção de sementes e mudas 
certificadas, de fabricação de con-
servas, produção de lavouras tem-
porárias e de abate e fabricação 
de produtos de carne.

O economista Rodrigo Feix, co-
ordenador do Núcleo de Estudos 
do Agronegócio da FEE, ressalva 
que se trata de uma ligeira que-
da: 342 vagas a menos do que no 
mesmo período de 2017: 

“O que explica essa queda é 
um componente bastante sazonal 
relacionado a uma cultura agríco-
la, como lavouras permanentes. 
Tem setores em recuperação, mas 
o principal destaque negativo são 
os setores mais vinculados à pecu-
ária, por estar direcionada mais 
ao mercado interno e padecer 
mais dos efeitos da crise. Setores 
como lavouras temporárias e co-
nexos a ela, com demanda exter-
na mais firme, foram mais bene-
ficiados.”
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Impulsionadas pela soja, as 
exportações do agronegócio no 
país atingiram US$ 9,68 bilhões 
em maio, superando em 12,8% o 
valor do mesmo mês do ano an-
terior. As importações cresceram 
30%, passando para US$ 1,3 bi-
lhão em maio deste ano. 

O superávit comercial do agro-
negócio brasileiro aumentou de 
US$ 7,59 bilhões para US$ 8,38 
bilhões no mesmo período, sendo 
o terceiro maior da série histórica 
para meses de maio, abaixo ape-
nas dos valores de 2012 e 2013. 

O Brasil incrementou sua pro-
dução de soja em 18,5 milhões de 
toneladas na safra mais recente 
e ampliou suas exportações em 
quase 4 milhões de toneladas, 
passando de 30,8 milhões de to-
neladas exportadas entre janeiro 
e maio de 2016 para 34,8 milhões 
de toneladas entre janeiro e maio 
de 2017.

Caso o aumento das exporta-
ções chegue a 5 milhões de tone-
ladas no ano, o Brasil exportará 
mais de 56 milhões de toneladas 
de soja neste ano e assim  ultra-
passará as vendas externas norte-
-americanas do produto, projeta-
das em 55,8 milhões de toneladas 
pelo Departamento de Agricultu-
ra dos Estados Unidos (USDA, si-
gla em inglês). Um resultado nada 
desprezível em um país em crise.

O poder da soja
Sobre as exportações de soja, 

não há dúvida. Fizeram diferen-
ça para a combalida economia 
gaúcha. No primeiro semestre, as 
exportações do Rio Grande do Sul 
somaram US$ 8,299 bilhões, um 
crescimento de US$ 599,5 milhões 
em relação ao mesmo período 
do ano anterior (alta de 7,8%). 
O grão representa um quarto do 
bolo das exportações do Estado 
em 2017: soja em grão (25,2%), 
carne de frango (6,5%), políme-
ros (6,3%), fumo em folhas (5,2%) 
e farelo de soja (4,4%). 

A soja em grão gerou o maior 
crescimento em receitas no se-
mestre, com um aumento de 
US$ 180,4 milhões em relação ao 
primeiro semestre de 2016 (mais 
9,4% em valor e 9,1% em volu-
me). Em 2017, foram embarca-
das 5,596 milhões de toneladas 
de grãos de soja, batendo o re-

O impacto 
no Brasil

corde, sucessivamente quebrado 
desde 2013. Apesar dos recordes 
nos embarques, a receita auferida 
em dólar (US$ 2,092 bilhões) foi 
inferior à de 2014, ano em que o 
preço do grão no mercado inter-
nacional ainda estava em um ní-
vel elevado, antes do fim do boom 
das commodities. 

O Rio Grande do Sul contribuiu 
com 12,5% das receitas da venda 
brasileira de soja, atrás de Mato 
Grosso e Paraná. O destino da soja 
gaúcha é predominantemente a 
China: em 2017, foi registrado o 
recorde de vendas para o gigante 
asiático (5,2 milhões de tonela-
das), representando 93% de toda 
a soja vendida até agora, propor-
ção recorde para um primeiro 
semestre. Porém, as receitas das 
vendas de soja para a China tam-
bém não foram maiores do que as 
auferidas em 2014.

A caminho de 

superar os EUA 

em exportação 

de soja, o Brasil 

tem como um 

dos principais 

protagonistas 

dessa corrida o 

Rio Grande do 

Sul

A China é o principal 
mercado para a soja 
cultivada em solo gaúcho
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QUANTO CUSTA

MUITO ALÉM 
DE GRÃOS

A FORÇA DO 
AGRONEGÓCIO SE 
REVELA POR TRÁS 

DOS NÚMEROS QUE 
REANIMARAM O PIB 
BRASILEIRO EM 2017

Os números referentes ao 1º tri-
mestre de 2017 mostraram o quan-
to a atividade agropecuária per-
manece como o principal pilar de 
sustentação da economia brasilei-
ra. Foi responsável por quase 3/4 do 
resultado de crescimento de 1% do 
PIB, o primeiro indicador positivo 
depois de oito trimestres consecuti-
vos de queda. Não é a primeira vez 
que o setor mantém sua pujança, a 
despeito do cenário recessivo que 
atinge o país. Essa performance 
pode ser verificada apesar de o se-
tor contar com apenas 5,5% sobre 
o total de riqueza gerada anual-
mente no Brasil e 3,1% dos empre-
gos formais. No entanto, se nosso 
olhar ficar restrito apenas a esses 
indicadores, estaremos minimizan-
do a importância da agropecuária 
para a economia. 

A presença no cenário interna-
cional atesta de forma ímpar nos-
sa eficiência no campo. Somos o 
maior produtor mundial de café, 
cana-de-açúcar e laranja, segundo 
maior produtor de carne de gado 
e galinha, soja, feijão, tabaco, ma-
mão, abacaxi e couro, o quarto 
maior em coco, banana e leite de 
vaca, quinto em seda, limão e algo-
dão e o sexto em ovos. A lista é ain-
da maior envolvendo diversas ou-
tras culturas e cresce mais quando 
agregamos produtos extraídos das 
fazendas como a produção de ce-

lulose e outras madeiras e minério 
de ferro. E, se ainda quisermos so-
mar nessa análise o que se conhece 
como agronegócio, então teremos 
uma dimensão ainda mais significa-
tiva, podendo chegar, dependendo 
da metodologia utilizada, a 22% 
do PIB (considerando a produção 
de móveis, produtos de madeira, 
têxtil e produtos de couro, além 
da indústria de máquinas e equipa-
mentos voltados para a atividade 
agropecuária e os diversos serviços 
relacionados). 

Basta notar que, em meio à 
maior crise já enfrentada pela in-
dústria brasileira a produção de 
tratores e máquinas e implemen-
tos cresceu quase 10% nos últimos 
12 meses. Além disso, os produtos 
básicos, que representavam 22% 
do total das nossas exportações no 
início da década passada, agora 
chegam a 50%, gerando um saldo 
comercial de quase US$ 70 bilhões 
por ano. 

Tudo isso conseguido mesmo 
diante dos percalços que compõem 
o custo Brasil: deficiência de infra-
estrutura de transporte e armaze-
namento, dificuldade de liberação 
e alto custo de crédito, ameaças 
de invasão em fazendas e cons-
tantes ações políticas que minam a 
vontade empreendedora no Brasil 
em todos os segmentos. Mas há 
uma mudança em curso com as 

IGOR MORAIS
Pós-doutorando em economia 

aplicada na Universidade da 
Califórnia – Riverside

ESPECIAL EXPOINTER
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evoluções tecnológicas no campo 
de ciência de dados, e que podem 
fazer com que o setor agropecu-
ário tenha a chance de alcançar 
crescimento e destaque ainda 
maior.  É o que se denomina de 
a quarta revolução industrial, que 
traz consigo a quebra de diversos 
paradigmas no funcionamento 
dos mercados de trabalho, comer-
cialização, produção, venda e ges-
tão. É cada vez mais frequente o 
uso de ferramentas que envolvem 
inteligência artificial, e o produ-
to do que se conhece como IoT 
– Internet of Things – está revolu-
cionando diversas áreas da nossa 
sociedade. 

Como isso chega ao campo? 
Dentre outras possibilidades, des-
taca-se o acesso a câmeras de alta 
definição ligadas a drones, senso-
res e diversos outros sistemas que 
podem tornar a produção agro-
pecuária cada vez mais previsível 
e eficiente. É o que se denomina 
de agricultura de precisão. As 

A redução 

de custos 

já permite 

a fazendas 

pequenas 

acesso a 

tecnologias que 

aumentam a 

produtividade

zadas em um período máximo de 
48 horas para detectar desde as 
qualidades de nutrientes no solo 
nu, antes do plantio, que irão 
ajudar o produtor a determinar 
as deficiências, até a presença de 
problemas no crescimento do cul-
tivo. Tal recurso mostra resultados 
promissores em relação a redução 
de custos, melhora da produtivi-
dade e, consequentemente, au-
mento da rentabilidade. E não 
fica restrita a grandes produtores. 
A redução de custos já permite 
que fazendas pequenas possam 
ter acesso a essas tecnologias.

Em um futuro muito próximo 
teremos a diminuição de incer-
tezas quanto ao desempenho da 
safra, com repercussões diretas 
sobre os custos de financiamento. 
Os bancos que fornecem crédito 
para o segmento, por exemplo, 
poderão saber, em tempo real, 
se uma determinada região está 
com maior probabilidade de que-
bra da produção, sem precisar 
esperar as demoradas e caras pes-
quisas de campo. 

A oportunidade que se dese-
nha para a competitiva agropecu-
ária brasileira é imensa. E muitas 
surpresas ainda virão para facili-
tar essa gestão. Já estamos muito 
além do grão.

PARA SABER MAIS

http://www.cepea.esalq.usp.
br/br/pib-do-agronegocio-
brasileiro.aspx 

Schwab, Klaus, The Fourth 
Industrial Revolution,  
World Economic Forum,  
1ª edição, 2016.

aplicações são várias, e vão desde 
o uso de imagens para identificar 
características específicas do solo 
até técnicas de reconhecimen-
to facial aplicadas em rebanho. 
Imagine um sistema de irrigação 
que consegue identificar o equi-
líbrio perfeito da quantidade de 
água necessária para a evolução 
de uma planta em tempo real. Ou 
então, um sistema que detecta, a 
partir de fotos de satélite, ano-
malias em pontos específicos da 
fazenda e que informa o produ-
tor, pelo celular, permitindo assim 
ações preventivas diante de um 
cenário de perda potencial. Esta-
mos diante de um processo que 
permitirá alocação mais eficiente 
de insumos e antecipação perante 
a natureza. 

Um exemplo real do uso de 
tecnologia de última geração 
associada a técnicas de Machine 

Learning no segmento no Brasil é 
a Gap Economics. A empresa faz 
uso de imagens de satélite atuali-
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É PROVÁVEL QUE 
VOCÊ ESTEJA 
LENDO PELA 

PRIMEIRA VEZ ESTE 
TERMO, MAS ELE 
TRADUZ UM RITO 

DE PASSAGEM 
INDISPENSÁVEL 

PARA O SEU 
FUTURO

Imaginem um alienígena en-
viado em missão ao nosso plane-
ta. Sua tarefa: reportar a seus su-
periores quais os dois fenômenos 
mais importantes acontecendo 
hoje na Terra. Provavelmente, o 
visitante teria de escolher men-
cionar em seu relatório a tendên-
cia à desglobalização e o advento 
da indústria 4.0.

Já sabemos muito sobre o pri-
meiro. A desglobalização se ma-
nifesta na intolerância cultural 
na Europa. Na inoperância da 
ONU. Nos termos de comércio 
internacional impactados nega-
tivamente pela onda protecio-
nista. Na tendência “nativista” 
do “brexit”. No individualismo 
nacionalista de Trump e sua cíni-
ca “América primeiro”. Na Chi-
na que canta odes às virtudes 
da globalização econômica, mas 
pratica uma descarada política 
industrial de favorecimento ao 
conteúdo local mediante robusto 
programa de compras governa-
mentais. O segundo também nos 
é cada vez mais evidente. Com-
põem a Quarta Revolução Indus-

trial a robótica e a química fina.  
A biotecnologia e a computação 
em nuvem. A automação e o big 

data. A força desintermediadora 
do blockchain e a expansão oni-
presente da inteligência artificial.

Em sua busca superficial por 
antagonistas, o populismo nacio-
nalista que encontra tanta acolhi-
da no mundo de hoje identifica 
na globalização o inimigo a com-
bater. Mão de obra barata (ou se-
miescrava) explicaria parte da mi-
gração de postos de trabalho do 
Ocidente para o Sudeste Asiático.

Manipulação cambial estaria 
por trás da hipercompetitividade 
das exportações chinesas. Con-
dições de trabalho aviltantes ex-
plicariam a transferência de hubs 

têxteis ou calçadistas da Europa 
e EUA para Vietnã ou Tailândia. 
Em suma, já que os emergentes 
são “injustos”, economias madu-
ras se veem legitimadas a adotar 
medidas que visam a estancar sua 
desindustrialização.

São muitas intersecções entre 
a tensão, por um lado, de um 
mundo cada vez mais conectado 

RADAR MUNDIAL

MARCOS TROYJO
Diretor do BRICLab da 

Universidade de Columbia e 
professor do Ibmec

marcos.troyjo@gmail.com

RESKILLING, 
PRINCIPAL DESAFIO 
DA ECONOMIA 
CONTEMPORÂNEA
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versus políticas industriais e co-
merciais desglobalizantes e, por 
outro, as crescentes ramificações 
da indústria 4.0.

Dessa justaposição, vem à tona 
um conceito forte. O mundo do 
trabalho e do capital – e, portan-
to, da geração de prosperidade 
– é impactado tanto pela com-
petição internacional quanto por 
uma tecnologia que torna certas 
aptidões humanas obsoletas. Daí, 
protecionismo comercial, barrei-
ras à imigração ou outras formas 
de circulação de pessoas só po-
dem ser vistos como ineficientes 
paliativos. Diques a conter volu-
mes d’água apenas por um tem-
po, que não evitam o transbordar.

Na mesma linha, a quarta revo-
lução industrial decretará, não há 
dúvida, o fim de certos postos de 
trabalho, profissões e setores da 
economia. Publicidade ou jorna-
lismo, indústria de transformação 
ou bancos – todos estão desafia-
dos pela ascensão das novas tec-
nologias.

Longe de ser um antídoto aos 
males da globalização ou da in-
dústria 4.0 (pelo contrário, surge 
como alavanca para o aproveita-
mento de novas oportunidades), 
ganha tração no entanto uma 
tendência em que indivíduos, em-
presas ou países terão de embar-
car. Trata-se do “Reskilling”.

Poderíamos traduzir o termo 
como “recapacitação”, “retreina-
mento” ou “construção de novas 
habilidades”. Para a ex-primei-
ra-ministra da Finlândia, Mari 
Kivienemi (atual vice-diretora da 
OCDE), “Reskilling” é quase uma 

“reinvenção”. Disso seu país en-
tende. Até há pouco, graças a 
suas políticas de educação cria-
tiva e maciços investimentos em 
pesquisa & desenvolvimento, a 
Finlândia era “o” hub inovador 
da telefonia celular, de que a 
Nokia era sobressalente exemplo. 
Atropelada pela ascensão irresis-
tível da Apple e do sistema iOS, 
a Nokia – e a Finlândia – tiveram 
de se reinventar e “reabilitar-se” 
em outras áreas também intensi-
vas em tecnologia e criatividade. 
A ponta mais visível dessa exitosa 
dinâmica de “Reskilling” da Fin-
lândia foi o país ter se convertido 
em anos recentes num dos mais 
produtivos hubs da indústria de 
games do mundo.

E essa, portanto, é uma outra 
face do “Reskilling” como im-
perativo do mundo atual. Com 
educação básica horizontalizada 
e percentual importante do PIB 
destinado a ciência & tecnologia, 
fica menos difícil a um indiví-
duo, empresa ou país não apenas 

transformar, mas também mul-
tiplicar suas vocações.
Engenheiros equipados com 

ferramentas tecnológicas de 
design levam vantagem competi-
tiva ante antigos profissionais de 
criação em agências de publicida-
de tradicional. 

Empresas de rede social podem 
converter-se em companhias de 
mídia jornalística ou diagnósticos 
médicos a distância. Aplicativos 
de navegação no trânsito têm 
chances de ocupar fatias do mer-
cado de crédito anteriormente 
reservadas a grande conglomera-
dos bancários.

Nesse universo das reinven-
ções, Dubai deixa de ser um polo 
do petróleo e gás para irradiar 
serviços financeiros e indústria do 
entretenimento. 

A China torna-se grande pro-
dutora de peixes de rio brasileiros 
(sim, os chineses hoje produzem 
mais tilápias e outros pescados de 
água doce do que nós). Não há 
nada mais desafiador para a so-
ciedade contemporânea do que 
lidar com o inescapável retreina-
mento de sua força de trabalho, 
a imprescindível metamorfose de 
suas empresas e o caráter multi-
vocacional das nações. Será que o 
Brasil está atento à importância 
do “Reskilling”?

A política 

de cargos 

eletivos vive 

o decréscimo 

relativo da 

importância 

dos discursos 

programáticos 

e a construção 

de candidatos 

a partir de 

marketings de 

empatia

LOADING
FUTURO
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A GUERRA DO RIO

TROPAS DE
OCUPAÇÃO

Mauro Graeff Júnior
Rio

Com as Forças Armadas nas ruas e ope-
rações de inteligência nos bastidores, a 
União decidiu atuar diretamente na segu-
rança do Rio de Janeiro, uma missão que 
compete ao governo estadual. A ofensiva 
inédita, que pode ir até o fim de 2018, faz 
parte do Plano Nacional de Segurança e 
será um laboratório. Se der certo, pode 
ser levada a outros pontos do país onde a 
criminalidade é crítica. O primeiro evento 
para discutir esse tema, depois de o pre-
sidente Michel Temer autorizar a ação,  
foi o Brasil de Ideias realizado pela Revista 
VOTO em 1º de agosto na capital flumi-
nense.

Depois de apelos de políticos e empre-
sários e diante de um quadro caótico de 
violência, Temer determinou o uso das 
Forças Armadas no Rio no dia 28 de ju-
lho dentro da Lei da Garantia da Ordem. 
Serão mais de 10 mil homens do Exérci-
to, Marinha e Aeronáutica fazendo a se-
gurança nas ruas em toda a megalópole, 
uma tarefa que pela Constituição é da Po-

MEGAOPERAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL QUE TENTA 
DESTRONAR O TRÁFICO NA CAPITAL FLUMINENSE E  

CIDADES VIZINHAS PODE SERVIR DE MODELO  
PARA AÇÕES EM OUTRAS REGIÕES DO PAÍS 

lícia Militar. Além disso, as polícias Federal 
e Rodoviária Federal ficarão responsáveis 
pelo trabalho de inteligência. O Estado 
vive uma das piores crises da sua história, 
com crescimento de roubos e homicídios. 
Mais do que dar sensação de segurança, a 
intenção é atacar e enfraquecer o crime 
organizado. O governo garante que é um 
trabalho de longo prazo. 

“É uma fase do Plano Nacional de Segu-
rança que está sendo realizado em todo 
o Brasil. Vamos olhar o que está aconte-
cendo no Rio de Janeiro, vamos olhar o 
Brasil, a extensão que o crime tomou. Mas 
é preciso imaginar que a nossa ansiedade 
para que tenhamos resultados formidá-
veis amanhã é falsa. Vamos ter resultados 
concretos nos próximos meses”, disse o 
ministro Sergio Etchegoyen, chefe do Ga-
binete de Segurança Institucional (GSI), 
um dos nomes fortes do Governo Temer 
e o principal estrategista do Planalto para 
enfrentar a criminalidade no país.

Desta vez, garante o ministro, a po-
pulação vai ver os resultados na crimina-
lidade depois da saída dos militares das 
ruas. “Estamos fazendo outro modelo de 
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operação. Temos consciência de que a per-
manência prolongada das Forças Armadas 
em comunidades não produz os efeitos 
que se deseja. Controla-se a situação, o 
tráfico tira férias, e no momento em que 
as Forças Armadas saem as circunstâncias 
permanecem”, observou Etchegoyen, ge-
neral do Exército.  

No governo ninguém usa o termo in-
tervenção. Mas, na prática, é. Como o Rio 
é uma vitrine para o Brasil e para o mun-
do e o Estado tem um crime organizado 
fortíssimo, o Planalto acredita que o êxito 
no Rio poderá ser replicado em locais de 
criminalidade crescente. Mas, para quem 
deseja ver o Exército atuando nas ruas 
na segurança pública das cidades, Etche-
goyen avisa: “Não é papel das Forças Ar-
madas a ocupação do Rio de Janeiro, nem 
nós queremos uma cidade militarizada. É 
uma situação pontual”, completou.
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O foco da operação no Rio será 
o tráfico de drogas e de armas. 
A prioridade é diminuir a posse 
de fuzis com os bandidos e frear 
a chegada de cocaína que enri-
quece as quadrilhas. Para isso, o 
patrulhamento nos acessos da Ci-
dade Maravilhosa foi reforçado. 
Diferentemente dos anos anterio-
res, a ideia não é ocupar a favelas, 
mas usar as forças de segurança 
para fazer operações cirúrgicas 
em áreas violentas, como a rea-
lizada no último dia 5 no Com-
plexo do Lins, com mais de 5 mil 
homens.

Como armas e drogas vêm de 
fora, a outra estratégia é atuar 
mais forte nas fronteiras. E essa 
deve ser uma prioridade, diz o mi-
nistro do Tribunal de Contas da 
União (TCU) José Augusto Nardes, 
que faz parte de um grupo de 
trabalho que estuda a situação da 
criminalidade na fronteira com os 
10 países vizinhos. “O Brasil tem 
16 mil quilômetros de fronteiras 

Tráfico de  
armas e drogas

e não há uma política integra-
da. Sabe-se que 68% dos estados 
não compartilham informações. 
É preciso que haja uma mudança 
e cooperação entre as secretarias 
de estado para combater o crime 
organizado”, defendeu.

Outro problema nas frontei-
ras é o contrabando, a principal 
fonte de financiamento do crime 
organizado em todo o território 
nacional, segundo Edson Vismo-
na, coordenador do Movimento 
em Defesa do Mercado Legal Bra-
sileiro. Em 2016, conforme ele, 
esse crime gerou um prejuízo de 
R$ 130 bilhões ao país. “É funda-
mental o Estado ocupar os espa-
ços antes que o crime organizado 
tome frente. 

No Rio de Janeiro, o mercado 
ilegal de cigarros corresponde 
a 36%, ou seja, os produtos são 
comercializados a partir do rou-
bo de carga, fruto do contraban-
do e de empresas sonegadoras”,  
disse Vismona.
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Menos armas, 
mais cidadania

organizar serviços que foram 
desativados pela dificuldade de 
acesso dos profissionais a áreas 
de risco, como atendimentos em 
postos de saúde, escolas e servi-
ços móveis de exames. Depois, o 
governo pretende criar atividades 
esportivas, culturais e profissiona-
lizantes. “Nós vamos entrar logo 
depois da ação de segurança, or-
ganizando serviços e acrescentan-
do serviços. Por exemplo, de con-
traturno escolar”, explicou Terra.

Apesar de reconhecer o papel 
social, Marco Aurélio Vieira, dire-
tor de operações do Comitê Rio-
2016 e especialista em segurança, 
disse que o Brasil nesse momento 
precisa atacar as causas da violên-
cia, não buscar explicações socio-
lógicas para o problema.

“Temos que atacar as causas da 
criminalidade. O nosso problema 
hoje é a violência, é o bandido 
com fuzil na mão, é o roubo que 
leva mais de 30 cargas por dia”, 
defendeu.

Com penetração quase diária 
nas favelas cariocas, o secretá-
rio de Urbanismo, Infraestrutura 
e Habitação do Rio de Janeiro, 
Índio da Costa, comemora a ocu-
pação federal na cidade. Mas 
questiona: “Qual o legado de 
fato que vai ficar para o Rio em 
segurança em 1º de janeiro de 
2019, quando esse governo aca-
bar? O Rio e o país estarão mais 
seguros?”

Essa e a resposta que o Brasil 
quer saber. 

Vamos ter 
resultados 
concretos 

nos próximos 
meses

Até a Olimpíada, o Rio expe-
rimentou mais de cinco anos de 
redução da violência graças ao 
projeto de Unidades de Polícia 
Pacificadoras (UPPs), que ocupa-
ram favelas com a PM. Porém, o 
projeto caiu por terra com a crise 
financeira do Estado, que retirou 
policiais das comunidades. Além 
disso, o Estado é criticado por 
não ter entrado com programas 
sociais. Por isso, o Governo Temer 
também quer ocupar esse espaço.

O primeiro passo, disse o mi-
nistro Osmar Terra, do Desenvol-
vimento Social e Agrário, é re-

Sergio Etchegoyen, 
ministro Sergio Etchegoyen, chefe 

do Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI)
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Como resolver o enigma da in-
segurança que oprime o Brasil foi 
o tema do Brasil de Ideias da revis-
ta VOTO realizado em 1º de agosto 
no Rio. O debate, tendo por local 
o Hotel Marriott, em Copacabana, 
foi aberto pelo ministro Sergio Et-
chegoyen, chefe do Gabinete de Se-
gurança Institucional (GSI), um dos 
nomes à frente do Plano Nacional 
de Segurança e um dos responsáveis 
por autorizar o uso das Forças Arma-
das no Estado do Rio para conter a 
escalada de violência. 

“Não estamos preocupados com 
ações midiáticas, queremos resulta-
dos e vamos comemorar os resulta-
dos com as operações de inteligên-
cia”, destacou.

Etchegoyen lembrou que o pro-
blema da segurança chegou em um 
momento insustentável no país.

BRASIL DE IDEIAS

A SEGURANÇA 
em debate no Rio

O encontro no Hotel 
Marriott, em Copacabana

O ministro Sergio Etchegoyen, chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional (GSI)

FOTOS: ARI VERSIANI/AGÊNCIA PONTO
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Ações no 
campo 
social

Vulnerabilidade nas 
Fronteiras

Dentro do planejamento do 
Governo Federal para o Rio de Ja-
neiro estão previstas ações sociais 
após a ação militar. A intenção 
é levar serviços e oportunidades 
para as áreas mais pobres. Esse foi 
o assunto tratado pelo ministro 
Osmar Terra, do Ministério de De-
senvolvimento Social e Agrário:

“O Rio em alguns momentos 
conseguiu reduzir a violência 
com ações de segurança, mas não  
é sustentável se não tiver ação  
social junto.” 

A fragilidade das fronteiras e a 
política imigratória foram o des-
taque do ministro do Tribunal de 
Contas da União João Augusto 
Nardes. Ele condenou a falta de 
integração nas fronteiras entre 
as polícias estaduais e federais.  
E disse que isso precisa mudar:

“O contrabando e o tráfico 
de drogas são problemas sérios 
nas fronteiras que precisam ser 
combatidos. E não podemos  
mais ter os órgãos trabalhando 
separadamente.”

Também foram painelistas no 
Brasil de Ideias: Edson Vismona, 
coordenador do Movimento Na-
cional Em Defesa do Mercado Le-
gal Brasileiro, Vinícius Lummertz, 
presidente da Embratur, Marco 
Aurélio Vieira, diretor de opera-
ções do Comitê Rio-2016, e Índio 
da Costa, secretário de Urbanis-
mo, Infraestrutura e Habitação do 
Rio de Janeiro.

O evento do Brasil de Ideias no 
Rio de Janeiro tem o patrocínio 
da Souza Cruz.

A imprensa atraída para o primeiro encontro que tratou o tema da operação no Rio

Índio da Costa, 
secretário de 
Urbanismo, 
Infraestrutura e 
Habitação do Rio

Fernando Bomfiglio, 
diretor de Relações 

Institucionais da Souza 
Cruz, e Karim Miskulin, 

diretora da VOTO

Edson Vismona, 
coordenador 

do Movimento 
Nacional Em 

Defesa do 
Mercado Legal 

Brasileiro

Osmar Terra, 
ministro do 
Ministério de 
Desenvolvimento 
Social e Agrário

João Augusto 
Nardes, Ministro  
do TCU

FOTOS: ARI VERSIANI/AGÊNCIA PONTO
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Em educação, o Brasil é um 
caso atípico. O salto de escolari-
dade entre 1980 e 2010 deveria 
ter se traduzido em alta na pro-
dutividade. Deveria, mas não 
ocorreu. Para discutir as razões 
disso e de outros dramas do ensi-
no brasileiro, a Revista VOTO, em 
conjunto com a prefeitura de Ca-
noas, realizou na manhã de 10 de 
julho o encontro Avante, Canoas! 
O encontro, realizado no Sesc Ca-
noas, foi aberto pelo prefeito Luiz 
Carlos Busato. Confira a seguir a 
síntese das exposições dos três 
painelistas:

“A EDUCAÇÃO É  
PARTE CENTRAL DE 
UM PROJETO DE PAÍS”

BRASIL DE IDEIAS

JEFFERSON BERNARDES/AGÊNCIA PREVIEW

O prefeito Luiz 
Carlos Busato 
abre o encontro

Olavo expôs um levantamento preocupante, ao 
apontar o Brasil como um caso atípico em que maior 
escolaridade não se traduz em alta produtividade: o 
país concentrou os esforços no aspecto quantitativo 
e fraquejou no qualitativo. 

“A educação é parte central de um projeto de 
país. Se quisermos alcançar um desenvolvimento sus-
tentável, outros setores devem considerar a educação 
como uma parceira em seus planos de mudança”.

Olavo  
Nogueira Filho

diretor de Políticas Educacionais do 
Movimento Todos pela Educação:

CANOAS 
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Com o tema “Uma trégua na 
política, uma chance para a mo-
tivação e o humor”, o Brasil de 
Ideias reuniu em 6 de julho, no 
hotel Sheraton Porto Alegre, a es-
critora Lya Luft e Christiane Gan-
zo, coordenadora do Bororó25 
– na definição de quem o criou, 
“a arte de SE fazer feliz, um es-
paço de saúde formado por um 
Coletivo de Profissionais e uma 
Editora voltada para a produção 
de conhecimento embasado no 
Método Curação”.

Christiane convidou a todos os 
presentes para uma reflexão. “Fe-
chemos os nossos olhos e vamos 
agradecer pela nossa vida, pelos 
nossos sentidos e pela nossa res-
piração, vamos respirar fundo”, 
disse ela, e acrescentou que ser o 
que é, em todas as dimensões, é o 
que nos faz humanos. 

Lya contou que os leitores pre-
ferem que ela aborde sobre coisas 
humanas, não somente sobre po-
lítica. “Temos preconceito com o 
que temos medo… se não tenho 
medo, não tenho preconceito.” 

O evento Brasil de Ideias 
tem o patrocínio da Celulose  
Riograndense.

Lya Luft, o 
deputado Van 
Hattem e a 
vice-prefeita 
de Canoas,  
Gisele Uequed

Os participantes 
do painel, 
mediado pela 
diretora da 
VOTO, Karim 
Miskulin

“O ser humano cresce na der-
rota. A gente melhora nas crises. 
Isso nos dá uma certa esperança.”

Ao descer ao “fundo do poço”, 
a sociedade se obriga a enfrentar 
as suas chagas. Uma delas é a in-
fantilização,  “quase uma imbeci-
lização”, dos estudantes. 

“Exigimos muito pouco de-
les. “Quando eu era professora, 
costumava dizer aos alunos: ‘Vo-
cês são muito melhores do que 
a sociedade faz vocês pensarem 
que são’. Eu recebia na faculdade 
de Letras alunos que não conse-
guiam expressar o pensamento.”

“Nos últimos 20, 30 anos, o 
debate da educação ficou entre 
governo do Estado e sindicato de 
professores, como se nada mais ti-
vesse de ser discutido. É claro que 
a pauta de reivindicações dos pro-
fessores deve ser discutida, mas 
há muitas outras questões tam-
bém. A valorização do magistério 
é algo importante e decisivo mas 
não deve ser isolada.”

“Não tem sentido termos esco-
las de porte e contexto semelhan-
tes com gastos diferentes”. 

“Se não aceitarmos nenhuma 
mudança, já sabemos o resultado 
que teremos.”

Lya Luft

Ronald 
Krummenauer

escritora:

Secretário estadual da Educação:

PORTO ALEGRE

FOTOS: GUSTAVO ROTH/AGÊNCIA PREVIEW

Lya Luft, Karim Miskulin 
e Christiane Ganzo

A escritora e o ex-ministro 
Luís Roberto Ponte

A comunicadora Tânia Carvalho

Christiane Ganzo
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TERCEIRO SETOR

MILHAS 
DO BEM 

Maria Elena Johannpeter faz um 
balanço de 20 anos da ONG, no I 

Fórum VOTO A Mulher e o Poder, 
em março

A
N

D
R

É FELTES/A
G

ÊN
C

IA
 PR

EV
IEW

A PARCEIROS VOLUNTÁRIOS E AS
ORGANIZAÇÃO É UMA 

DAS SEIS SELECIONADAS 

PELA SMILES PARA 

RECEBER PONTOS QUE 

VÃO TRANSFORMAR A 

VIDA DE MILHARES DE 

CRIANÇAS E JOVENS

Com o nome de Milhas do Bem, um pro-
grama lançado pela Smiles selecionou em 
todo o Brasil seis ONGs nas áreas de edu-
cação, empreendedorismo e gestão. Uma 
delas é a Parceiros Voluntários, liderada 
por Maria Elena Johannpeter. 

A partir de agora, clientes e parceiros da 
Smiles poderão doar milhas para uma des-
sas organizações sociais e contribuir para 
transformar a vida de milhares de crianças 
e jovens. A cada milha doada, a Smiles irá 
doar mais uma milha. As seis instituições 
atuam com crianças e jovens nas áreas da 
educação, esporte, empreendedorismo, 
gestão e governança de organizações so-
ciais.

No lançamento, Leonel Andrade, CEO 
da Smiles, destacou: 

 “Queremos transformar milhas em 
sorrisos, nosso compromisso é ajudar a 
preparar as novas gerações para atuarem 
ativamente no desenvolvimento humano 
e social para diminuir as desigualdades, 
proporcionando a crianças e jovens em si-
tuação de risco, educação e alternativas de 
futuro, para que possam exercer sua cida-
dania e se sentir parte da sociedade.”

A Smiles é um programa de fidelização 
que tem a GOL como sua principal parceira 
comercial, mas também contempla Delta 
Air Lines, Air France, KLM, Qatar Airwa-
ys, Aerolíneas Argentinas, Etihad Airways, 
TAP, Alitalia, Copa Airlines, Korean Air, Air 
Canada, Aeroméxico e Emirates, que jun-
tas voam para mais de 160 países e 800 
destinos.

20  
anos de 

atividades

400 mil
voluntários

2.310 
organizações 

sociais atendidas

19 mil
lideranças sociais 

capacitadas em 

gestão

2.152
instituições 

de ensino de 

escolas públicas 

e privadas 

mobilizadas

3 mil
educadores 

qualificados na 

metodologia

2.632
empresas 

voluntárias

4.500
jovens 

capacitados na 

metodologia 

Tribos nas Trilhas 

da Cidadania

+ de  7 
milhões

de pessoas 

beneficiadas 

• Parceiros Voluntários
• Cruzada
• Instituto Reação
• Junior Achievement
• Fundação Dom Cabral
• ESPM Social

A ONG EM 
NÚMEROS

ENTIDADES 
BENEFICIADAS
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DIVULGAÇÃO

A Parceiros 
Voluntários

Instituição sem fins lucrativos, 
a Parceiros Voluntários dissemina 
há 20 anos a cultura do trabalho 
voluntário organizado no Brasil, 
como destacou a fundador, Ma-
ria Elena, como uma das paine-
listas do I Fórum VOTO A Mulher 
e o Poder, realizado em março 
na IMED Porto Alegre. Tem 400 
mil voluntários mobilizados e 
em toda a sociedade e trabalha 
em três eixos estratégicos. Saiba 
quais são eles e qual é a matemá-
tica de conversão de milhas em 
prol do programa:

Fortalecimento da teia social − 
A Parceiros assumiu a missão de 
levar a outras ONGs cursos de ges-
tão, contribuindo para que as or-
ganizações sociais mantenham as 
suas portas abertas, tenham pers-
pectivas de crescimento e possam 
multiplicar e aperfeiçoar os  servi-
ços prestados no campo social.  As 
capacitações são essenciais para 
que os projeto sociais respondam 
com transparência e saibam pres-
tar contas a quem lhes repassa 
recursos financeiros: comunidade 
em geral, empresas e governos.

COMO  FAZER O RESGATE 
PARA O MILHAS DO BEM
 
O interessado em doar suas 
milhas ao projeto deve:

 1) Acessar o link  
www.smiles.com.br/milhas-
do-bem

2) No Shopping Smiles, 
clicar em Milhas do Bem e 
no logo da instituição que 
irá receber a doação

3) Logo em seguida, 
selecione o programa 
educacional que deseja 
apoiar e digite o valor em 
milhas que deseja resgatar 
e doar

4) Ao realizar o resgate 
você receberá um email 
confirmando a sua 
contribuição

5) Lembre-se que a cada 
milha doada pelo cliente, a 
Smiles doará uma milha.

O ponto central é o volunta-
riado infanto-juvenil. Envolver 
crianças e estudantes da Educa-
ção Infantil, ensinos Fundamental 
e Médio, de 5 a 20 anos, na cul-
tura e nas práticas do voluntaria-
do por meio do protagonismo de 
Tribos nas Trilhas da Cidadania 
− o maior movimento de volun-
tariado jovem do Brasil. Criada 
em 2003, esta metodologia tem 
oportunizado a estudantes de es-
colas públicas e privadas empre-
enderem soluções para os desa-
fios que eles mesmos identificam 
em suas comunidades, seguindo 
as trilhas da Educação para a Paz, 
Meio Ambiente e Cultura. Com 
chancela da UNESCO, a ação pro-
move desenvolvimento de valores  
culturais, éticos e de empreende-
dorismo.  

Valores na 
educação

A Parceiros Voluntários busca 
se transformar em um case glo-
bal de inovação no Terceiro Setor. 
Para compartilhar o conhecimen-
to e as práticas na área social, 
adquiridos ao longo de 20 anos, 
lançará a plataforma INTEGRI, 
espaço de cocriação para quem 
busca conhecimento, aprendiza-
do, práticas e desenvolvimento 
humano. 

Inovação

130 mil crianças e estudantes 

do Ensino Médio e Fundamental 

participando da tecnologia social 

Tribos nas Trilas da Cidadania – 

maior movimento de voluntariado 

infanto-juvenil do brasil

4.890 milhas =
1 liderança comunitária 
capacitada em gestão

800 milhas =
1 criança/jovem inserida 

neste programa educacional
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MULHERES DE PODER

Convocada a remodelar a Se-
cretaria do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social, 
Patricia Audi buscou injetar plu-
ralidade e diversidade nesse cole-
giado composto por representan-
tes da sociedade civil e incumbido 
de assessorar o presidente da Re-
pública. 

A especialista em gestão pú-
blica demonstra que a busca do 
desenvolvimento exige a quebra 
de preconceitos, incluindo o de 
gênero. No chamado Conselhão, 
a participação feminina cresceu 
quase 80%. “Estamos buscando 
uma gama mais ampla de setores 

e personalidades para que todos 
os problemas, as soluções e as 
grandes estratégias do país sejam 
discutidos a partir da contribuição 
dos conselheiros”, explicou Patri-
cia Audi, ao assumir a função, em 
outubro de 2016.

Formada em Administração de 
Empresas pela Universidade de 
Brasília (UnB), Patricia Audi tem 
mais de 20 anos de experiência no 
serviço público, com atuação nos 
três poderes e nas três esferas. 

No Conselho, ela ressalta a 
importância de o grupo “trans-
formar as discussões em políti-
cas públicas coordenadas, factí-

O BRASIL EXIGE 
DESENVOLVIMENTO, E 

O PAPEL DE REGER O 
CONSELHO FOCADO 
NESSA OBSESSÃO É 
DE UMA GESTORA 

SERENA, INFLUENTE 
E QUE VALORIZA A 

DIVERSIDADE

A regente do

CONSELHÃO

PATRICIA AUDI

FOTO: ANDRÉ FELTES/AGÊNCIA PREVIEW
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Formada em 

Administração 

pela UnB, 

Patricia tem 

mais de 20 

anos de 

experiência no 

serviço público, 

nos três 

poderes e nas 

três esferas

veis e próximas da sociedade”.
Um exemplo disso foi obtido em 
18 de julho, quando o gover-
no federal publicou o Decreto 
9.094/2017, que dispõe sobre a 
simplificação do atendimento 
prestado aos usuários dos serviços 
públicos, ratifica a dispensa do re-
conhecimento de firma e da au-
tenticação em documentos pro-
duzidos no país e institui a Carta 
de Serviços ao Usuário, revendo o 
que já estava disposto no Decreto 
6.932/2009. A publicação do De-
creto atende à recomendação do 
grupo de trabalho do Conselhão 
que tratou de Desburocratização 
e Modernização do Estado.

Patricia ingressou na carreira 
de especialista em Políticas Pú-
blicas e Gestão Governamental 
em 1997. Desde então ocupou 
diversos cargos, incluindo os de 
secretária de Gestão Pública (Mi-
nistério do Planejamento, Desen-

volvimento e Gestão), secretária 
de Transparência e Prevenção à 
Corrupção (Ministério da Trans-
parência, Fiscalização e Controle 
- CGU) e diretora de Benefícios do 
Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS). 

Também foi secretária de Pla-
nejamento, Modernização da 
Gestão e Controle de Niterói (RJ) 
e superintendente do Plano Rio 
sem Miséria, no estado do Rio de 
Janeiro. Na Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), coor-
denou o projeto de combate ao 
trabalho escravo no Brasil, consi-
derado pela OIT como a melhor 
experiência internacional sobre 
o tema. Em razão de conquistas 
como esta, em 2007 foi escolhida 
uma das Mulheres Mais Influen-
tes do Brasil, na categoria Direitos 
Humanos, em homenagem conce-
dida pela Gazeta Mercantil e pelo 
Jornal do Brasil.

Em março passado, ela foi uma 
das palestrantes no I Fórum VOTO 
A Mulher e o Poder, realizado na 
IMED Porto Alegre. Aconselhou 
as mulheres presentes a encara-
rem o machismo, em vez de fingir 
que não existe, e a acreditarem 
em si mesmas, em sua capacidade 
intelectual e emocional.

A missão de Patricia agora é 
unir e estimular cabeças capazes 
de apontar caminhos para o de-
senvolvimento do Brasil. 

“O Conselho é um dos mais 
importantes instrumentos de 
participação democrática do Bra-
sil”, afirma a secretária. “Nos-
so objetivo é torná-lo palco de 
discussões estratégicas, com um 
diálogo permanente entre setor 
produtivo, trabalhadores e socie-
dade civil organizada, de modo 
a proporcionar aconselhamento 
do mais alto nível ao presidente  
Michel Temer.”
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AGENDA

20
17

THILTAPES
30/JUL

TEATRO FEEVALE

PÉRICLES
10/AGO

AUDITÓRIO ARAÚJO 
VIANNA

ALCIONE
17/AGO

AUDITÓRIO ARAÚJO 
VIANNA

18/AGO
TEATRO FEEVALE

BRITISH 
LEGENDS
26/AGO

TEATRO FEEVALE

27/AGO
TEATRO DO 

BOURBON COUNTRY

LINIKER
26/AGO

AUDITÓRIO ARAÚJO 
VIANNA

TRIBUTO 
ELIS REGINA

16/AGO
TEATRO FEEVALE

MIRACULOUS
AS AVENTURAS DE 

LADY BUG

CÉSAR MENOTTI & FABIANO
14 ANOS DE ESTRADA

CONEXÕES PARA O 
FUTURO - BELA GIL

02/AGO
AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA

03/AGO
TEATRO FEEVALE

19/AGO
TEATRO FEEVALE

20/AGO
TEATRO DO BOURBON COUNTRY

JAZZ E VINHO 
FESTIVAL
25/AGO

TEATRO DO BOURBON COUNTRY

O ingresso não inclui 
degustação gratuita de vinhos.  

Haverá vinhos à venda no local.
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O poder da História

CINEMA

Os dramas de tribunais já ren-
deram clássicos do cinema em ta-
manha quantidade e qualidade 
que poderíamos fazer uma lista 
interminável. Vou citar apenas 
três, para dar ideia do calibre do 
gênero: Testemunha de Acusação 
(1957), de Billy Wilder, Doze Ho-

mens e uma Sentença (1957), de 
Sidney Lumet, e O Sol é para Todos 
(1962), de Robert Mulligan.

Negação (Denial – 2016), de 
Mick Jackson, certamente não 
está no patamar destes clássicos 
indiscutíveis e nem se pretende 
estar. Mas consegue ser um be-
líssimo drama de tribunal, com 
uma história real espetacular, um 
elenco impecável, uma direção 
de atores memorável se definin-
do como um filme a ser visto e 
recomendado sem restrições.

Deborah Esther Lipstadt é uma 
historiadora e escritora norte-a-
mericana que havia, entre outros, 
escrito o livro Negando o Holocaus-

to: o crescente assalto à verdade e à 

memória (1993), no qual questio-
nava o movimento que negava a 
existência do Holocausto, notada-
mente o historiador David Irving.

Irving então ajuizou um pro-
cesso de indenização por difama-
ção contra Deborah e sua editora, 
Penguim Books, na Inglaterra, 
aproveitando a inversão do ônus 
da prova, ou seja, de que, pelo 
Direito Inglês, caberia a Deborah 
provar a veracidade de suas ale-
gações.

Deborah (a atriz Rachel Weisz, 
sempre ótima) se vê obrigada a 
contratar um time de advogados 
de primeira linha na Inglaterra. O 
filme, neste ponto, tem alguns de 
seus grandes acertos, colocando 
como advogados da escritora o 
grande Tom Wilkinson (ator inglês 
com mais de 40 prêmios interna-
cionais e mais de 70 indicações em 
festivais por suas atuações) e o jo-
vem e ascendente Andrew Scott (o 
excepcional Moriarty da série Sher-

lock da BBC, com Benedict Cum-
berbatch). Show de talento da 
dramaturgia da Terra da Rainha.

Negação trata de uma série de 
temas fundamentais. O genocídio 
cometido na II Guerra Mundial (e 
paralelamente todos os genocí-
dios) é apenas um deles.

O radicalismo e a arrogância 
política do ser humano e sua de-
corrente capacidade de distorcer 
os fatos e negar verdades inques-
tionáveis são expostos magnifica-
mente pelo filme, valendo para 
qualquer época, partido, corrente 
ou movimento.

Em oposição a isto, a simplici-
dade e tranquilidade do Barrister 
veterano em construir sua causa, 
bebendo um bom vinho tinto – 
contando com a equipe – e che-
gar à vitória sem vociferar ou se 
declarar superior a ninguém.  

A relevância ímpar da liberda-
de de expressão como valor es-
sencial da sociedade e o alcance 
verdadeiro deste princípio igual-
mente são explorados de forma 
brilhante. A protagonista do fil-

me expõe, com perfeição, que ao 
defender sua posição contra o his-
toriador no processo judicial, não 
estava, por qualquer forma macu-
lando a liberdade de expressão. A 
certa altura diz ela: “Agora, algu-
mas pessoas estão dizendo que o 
resultado desse julgamento ame-
açará a liberdade de expressão. 
Eu não aceito isso. Não estou ata-
cando a liberdade de expressão. 
Pelo contrário, eu tenho defendi-
do isso contra alguém que queria 
abusar disso. 

A liberdade de expressão sig-
nifica que você pode dizer o que 
quiser. O que você não pode fazer 
é mentir e esperar que não seja 
responsabilizado por isso. Nem 
todas as opiniões são iguais. E al-
gumas coisas aconteceram, como 
dissemos que sim. A escravidão 
aconteceu, a morte negra aconte-
ceu. A Terra é redonda, as calotas 
estão derretendo e Elvis não está 
vivo.” Além destes, o trabalho de 
equipe, a importância de confiar 
nos outros, o papel da Justiça, 
muitos temas essenciais passam 
por este filme excelente.

E, claro que Negação trata, 
ainda ou principalmente, da His-
tória. Por isto, acho linda a frase 
do Jornal Inglês The Times sobre 
o julgamento, em 14 de abril de 
2000: “A História teve seu dia  
na Corte e marcou uma vitória  
esmagadora.”

Negação é um grande filme so-
bre uma grande história.

MARCO ANTONIO CAMPOS*

*Advogado e sócio da Campos 
Escritórios Associados

DENIAL  
(Negação) 

DIREÇÃO:  
Mick Jackson

COM:  
Rachel Weisz, 
Tom Wilkinson  
e Timothy Spall 

GÊNERO:  
Biografia,  
Drama

DURAÇÃO:  
1h49min

NEGAÇÃO
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Realização:Apoio:

O GERAÇÃOE e a PUCRS realizaram uma pesquisa inédita no mercado gaúcho para 
conhecer o perfi l dos empreendedores, o que eles pensam, quais são suas vocações e 
os motivos que os levaram ao empreendedorismo. Além de trazer aspectos importantes 
sobre quem desenvolve seu próprio negócio, a pesquisa também abordou as pessoas que 
empreendem dentro das empresas e organizações já consolidadas, os intraempreendedores. 

QUER SABER O QUE OS EMPREENDEDORES GAÚCHOS PENSAM?

Conheça os principais resultados, baixe a pesquisa completa e veja mais curiosidades em:
www.geracaoe.com/pesquisaempreendedores

JC00517G_Pesquisa Empreendedores 21x27,5.indd   1 6/22/17   3:23 PM
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ARTES

EDUARDO VIEIRA DA CUNHA
Artista plástico e professor do 

Instituto de Artes da UFRGS
ecunha@cpovo.net

A SIMBOLOGIA DA 
COR DA NOITE, 

DO MISTÉRIO, DAS 
TREVAS, DA MORTE, 

E ATÉ MESMO DA 
CREDIBILIDADE, É 

TEMA DE OBRA

A HISTÓRIA 
DO PRETO

NA ARTE 
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No livro Preto, a história de uma 

cor (editora Orfeu Negro), Michel 
Pastoureau resgata a simbologia 
e a estética do negro e do no-
turno, tanto na arte quanto no 
vestuário. O autor lembra as refe-
rências cromáticas de diferentes 
sociedades, onde o negro signi-
fica o mistério e o desconhecido, 
assim como o vermelho significa o 
fogo e o sangue, e a luz, a brancu-
ra e a iluminação. 

A noite é ambivalente, inquie-
tante, mais misteriosa do que 
fecunda e tranquilizadora. Para 
domesticar a noite, o homem do-
minou o fogo, o medo das trevas 
começou então a recuar. O escuro 
já não era tão negro.

O autor lembra que, no prin-
cípio, Deus criou a terra, um caos 
sem forma nem ordem. Era um 
mar profundo coberto de escu-
ridão. Então Deus disse: Fiat Lux. 
E a luz começou a existir. Deus 
achou que a luz era coisa boa e 
a separou da escuridão. Segun-
do esse primeiro relato, o preto 
precedeu a todas as cores. É a cor 

primordial, mas com um estatuto 
negativo. Não há luz possível na 
escuridão. O começo era a imensa 
noite das origens. 

Cor da noite e das trevas, o pre-
to é também a cor da morte. Des-
de o Neolítico, os ritos funerários 
são associados a pedras negras. 
O vestuário preto é associado ao 
luto. Mas também há uma dimen-
são fecunda do preto, quando 
ligado ao benefício, como os re-
flexos profundos, a vigilância, o 
tempo de espera, proteção e abri-
go, bem representados na filoso-
fia oriental. Lá, o preto não tem 
esta tradição sombria e triste. Ao 
contrário. 

A invenção da fotografia, em 
1839, é um marco significativo 
nesta história. Surgida em tons de 
cinza, ela ditou por mais de um 
século a estética P&B, tanto na fo-
tografia de arte como no domínio 
da documentação. Na França, até 
os anos 1970 o uso de fotografia 
em cores era proibido em docu-
mentos de identidade, pois era 
tida como inconfiável, falaciosa, 

instável e artificial. A tirania da 
foto P&B na imprensa até o final 
do século passado fez prolongar 
esta prática. 

Na escultura, a obra do por-
tuguês Rui Chafes representa 
um enigma da suave penumbra.  
Quando se valorizam a luz e o 
brilho, Rui prefere a escuridão. 
Suas esculturas são sempre ne-
gro-opacas. No que diz respeito 
à pintura e ao preto, ainda seria 
preciso esperar algumas décadas 
para que um pintor consagrasse 
a quase totalidade de sua obra: 
o francês Pierre Soulages (1919). 
Ele passa do ultrapreto (termo que 
inventou), ao preto de grafite, 
que apresenta certo brilho, até 
o negro de fumo, que absorve 
a luz. Suas telas são cobertas de 
uma camada de preto marfim, 
trabalhado com pincéis largos e 
espátulas, o que determina textu-
ras e iluminações. Uma gama mo-
nopigmentária muito sutil, que 
gera infinidade de reflexos, cujos 
amálgamas traduzem todas as in-
flexões de nosso pensamento.



VOTO - política, cultura e negócios - julho e agosto - 201754

ORENGO
RODRIGO

Formado em Jornalismo 
pela PUCRS, Rodrigo Orengo 
é hoje chefe de jornalismo 
da Rádio BandNews FM Bra-
sília. Com MBA em Gestão 
Empresarial pela FGV e curso 
de Filosofia Política pela Uni-
versidade de Oxford, Orengo 
participa de programas diá-
rios nas rádios BandNews FM 
e Bandeirantes, e TVs Band e 
BandNews. Chegou em Bra-
sília em 2007 para integrar a 
sucursal multimídia do Gru-
po RBS como correspondente 
da Rádio Gaúcha e, em 2011, 
aceitou convite para retornar 
ao Grupo Bandeirantes, onde 
começou a carreira. Na chefia 
da Redação na capital, coor-
denou equipes que venceram 
prêmios como o CNI, AMB, Es-
tácio, e nas duas edições mais 
recentes do Prêmio Comuni-
que-se foi apontado entre os 
melhores jornalistas de mídia 
falada do país.

O QUE ME TIRA DO SÉRIO É
Autoridades que deveriam ser-

vir às instituições públicas, mas se 
servem delas. Usam a confiança 
do eleitor e do contribuinte uni-
camente para benefício próprio.

 
FICO FELIZ QUANDO

Estou no microfone fazendo o 
que gosto, ao lado da minha fa-
mília e amigos, viajando para co-
nhecer novas pessoas e culturas.  

 
VOTO SEMPRE CONTRA

A impunidade. A corrupção é 
uma das nefastas consequências 
da certeza da impunidade que 
ainda predomina na classe polí-
tica. Felizmente a lógica está mu-
dando com o avanço da Lava Jato 
da esquerda à direita.

 
A MAIOR FRUSTRAÇÃO NESTA 
DÉCADA É

Ver pessoas que entregaram a 
vida a projetos políticos e hoje es-
tão completamente desiludidas.

 
MINHA VITÓRIA MAIS GOSTOSA 
FOI

Ter conseguido consolidar um 
trabalho no centro do país. Sem-
pre fui um apaixonado pelo Rio 
Grande do Sul, mas a meta desde 
os tempos de faculdade era con-
seguir ultrapassar as fronteiras do 
Estado, sem deixar de falar diaria-
mente para os conterrâneos.  

 

SE EU FOSSE PRESIDENTE, FARIA
Um profundo programa de 

transparência nos órgãos públi-
cos. O Brasil ainda engatinha na 
prestação de contas a quem paga 
por toda a pesada máquina públi-
ca. Mas o meu papel é do outro 
lado, na cobertura diária dos pre-
sidentes da República.

 
A MINHA MELHOR VIRTUDE É

Equilíbrio. Pelo menos a busca 
do equilíbrio em um momento de 
tanta polarização política e radi-
calismos.

 
DEMOREI PARA COMPREENDER 
QUE A

Divergência é fundamental 
para a construção da democra-
cia. Não precisamos de consensos, 
mas de posições que apontem 
para diferentes caminhos.
 
UM LÍDER QUE ME INSPIRA

Meu pai. Sempre demonstrou 
que o melhor caminho é o do 
trabalho sério e o da retidão de 
caráter. Quando vejo pessoas de-
sistindo do Brasil, penso no exem-
plo de honestidade que vem da 
minha casa e de tantas outras do 
país.

 
MEU PROJETO PARA O FUTURO

É conseguir atingir mais pes-
soas, em diferentes plataformas, 
com comunicação de qualidade.

POLÍTICA DE VIDA



55

VOTO.
UMA ARMA
PODEROSA.

www.revistavoto.com.br  |  www.revistavotodigital.com.br
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