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Dsnovmno  os rdço
A CMPC Celulose Riograndense é a maior produtora de celulose do Rio Grande 

do Sul e uma das maiores do Brasil, com uma produção média diária superior 

a 4 mil toneladas. Produzir celulose, que é a base para muitos produtos que 

consumimos no nosso dia a dia, como papel, produtos de higiene pessoal e 

muitos outros, não é suficiente. Ter uma atuação voltada para o 

desenvolvimento e a sustentabilidade também são prioridades. Quase 50% das 

propriedades da empresa são cobertas por vegetação nativa, portanto, 

protegida e preservada, paralelo às áreas de plantios de eucalipto, cujo manejo 

florestal visa preservar a fauna e a flora dos locais onde a empresa atua. Além 

disso, a empresa é 100% sustentável na geração de energia, disponibilizando 

um excedente à rede pública, quantidade suficiente para abastecer uma cidade 

com mais de 100 mil habitantes.
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KARIM MISKULIN
DIRETORA

EXECUTIVA DA VOTO

FEZ-SE A
JUSTIÇA

Nunca antes na história re-
cente deste país se viu ta-
manha apreensão sobre 

um político condenado como no 
triste episódio da prisão do ex-
-presidente Lula. Foram mais de 
24 horas de dúvidas e de perple-
xidade.

Luiz Inácio Lula da Silva, réu 
condenado em primeira e segun-
da instância, protagonizou cenas 
lamentáveis de desrespeito ao Po-
der Judiciário. Deu mau exemplo 
ao brasileiro ao se colocar acima 
da lei. Incitou seus seguidores à 
violência e à desobediência civil.

Desde o início, houve uma 
tentativa calculada do PT de vi-
timizar o ex-presidente, batendo 
sempre na tecla da “perseguição 
política”. Repetiam, sem qualquer 
fundamento, que o processo cri-
minal envolvendo Lula estaria 
eivado de parcialidade e de ilega-
lidade. Afirmavam também que a 
democracia brasileira estaria em 
xeque.

O episódio derradeiro, que en-
volveu sua prisão, deixou clara a 
essência autoritária, ultrapassada, 
violenta e antidemocrática do que 
restou do Partido dos Trabalhado-
res – como bem evidencia a re-
portagem de capa. A fotografia do 
rosto do líder sindical da década 
de 1980, estampada nas camise-
tas da militância, não representa 
em nada o Lula e o PT da atuali-
dade. O ex-presidente virou, tão 
somente, uma imagem que nada 
tem a dizer para colaborar com a 
ordem e o progresso do Brasil.

Com os fatos que se sucederam 
à prisão, fica claro que quem mais 
perdeu foi a esquerda brasileira. 
Pode ter ganhado uma sobrevida 
na guerra da comunicação, e pon-
to. Perdeu, por que não é vontade 
do cidadão ter um Poder Judiciário 
fraco e desmoralizado, como ten-
tou fazer o Partido dos Trabalha-
dores. Nem forte e ideologizado, 
como se desconfiou poder existir. 
Perdeu, em última análise, porque 
se esfacelou a imagem da maior 
esperança utópica da esquerda da 
América Latina.

Sem vencedores, coube aos juí-
zes exercer o contraponto, reflexo 
da politização judiciária que se tor-
nou comum no país. Mas os juízes 
não estarão nas eleições. A impre-
visibilidade se mantém como a re-
gra do sistema. No tabuleiro elei-
toral, nenhum dos presidenciáveis 
parece ter capitaneado vantagens 
com a prisão do ex-presidente 
Lula. No impeachment de Collor, 
havia o próprio Lula; no de Dilma, 
Michel Temer e Eduardo Cunha. 
Porém, o antagonismo ao radica-
lismo pode reforçar a ideia de que 
é preciso um candidato reformista 
e de centro.

Mas, e o que fica desse lamen-
tável momento histórico? Fica 
a chance de realinharmos nossa 
imagem internacional, consoli-
dando-nos como país líder em 
combate à corrupção. Que saiba-
mos aproveitar essa oportunida-
de – e, a partir disso, transformar 
a nossa política. É do que o Brasil 
precisa. 

FICA A CHANCE DE 

REALINHARMOS NOSSA 

IMAGEM INTERNACIONAL, 

CONSOLIDANDO-NOS 

COMO PAÍS LÍDER EM 

COMBATE À CORRUPÇÃO

“

”

EDITORIAL
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R$ 227,3 milhões
56,06%

R$ 221,8 milhões
50,35%

R$ 204,7 milhões
43,37%

R$ 189,4 milhões
39,18%

R$ 185 milhões
32,88%

R$ 64,1 milhões

10,69%

Redução do endividamento do município
(% sobre a receita corrente líquida)

Fonte: 
Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RS)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cuidar das pessoas faz uma cidade melhor.

ARRUMANDO A 
CASA E PREPARANDO 
O FUTURO.

Uma melhoria que 
você não vê, mas que 
faz toda a diferença 
na vida das pessoas.

A principal realização da Prefeitura  
de Gravataí nos últimos anos não é uma 
obra. É mais que isso porque permitiu 
a realização de diversas melhorias no 
município e está preparando Gravataí 
para o futuro. É a Recuperação Fiscal. 
Desde 2013, a receita comprometida 
com a dívida do município vem 
diminuindo. Com uma gestão 
responsável, Gravataí saiu de um ciclo 
de endividamento e está novamente 
nos trilhos, em condições de realizar 
financiamentos para obras estratégicas 
que impulsionam a economia e 
melhoram a vida das pessoas.

O equilíbrio das contas  
está permitindo importantes 
investimentos para melhorar 
a cidade e a vida dos 
gravataienses.

• Construção da 2a UPA de Gravataí,  
na região das moradas.

• Entrega de Uniforme Escolar para todos  
os alunos da rede municipal desde 2015.

• Instalação de 300 km de rede de fibra ótica 
e 318 câmeras de videomonitoramento.
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É preciso que a gente denuncie isso! Que a gente 
anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode 
fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. ‘Ah, 

agora, eu vou dar uma de esperto e vou conseguir a 
decisão do aborto, de preferência na turma com três 

ministros. E aí a gente faz um 2 a 1.

Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é 
uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso 
e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o 
que está sendo julgado. É um absurdo vossa excelência 
vir aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias.

Se eu pudesse reviver a história eu tentaria 
me aproximar não só do Lula, mas de forças 

políticas que eu achasse progressistas em geral.

No ano passado teve enterro de uns 20 PMs. 
Nenhum dos presidenciáveis foi, e só eu estou 

apanhando agora por não falar sobre a morte dela.

GILMAR MENDES
ministro do STF, em referência à decisão em que a 1ª Turma 

revogou a prisão preventiva de médicos e funcionários de clínica 
de aborto, com voto do ministro Barroso conduzindo a decisão

LUIZ ROBERTO BARROSO
ministro do Supremo em resposta a Gilmar Mendes

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
ex-presidente da República (PSDB)

JAIR BOLSONARO
pré-candidato à Presidência da República (PSL) sobre seu silêncio 

diante da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL)
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Essa gente é ignorante e antidemocrática 
e não sabe conviver com o diferente. Mas 
nós não temos medo, quem enfrentou a 
ditadura não tem medo de agroboys.

O uso de bots não é exclusivo de nenhum 
partido político. E não há nada claro na 

legislação, o que gera um cenário de desalento.

Temos a responsabilidade de proteger seus 
dados, e, se não pudermos fazer isso, não 

merecemos servir vocês.

O capitalismo funciona. Mas aqueles que ganham 
dinheiro devem devolver para a sociedade, não apenas 

sentar-se nisso como se estivessem chocando ovos.

GLEISI HOFFMANN
presidente do PT e senadora, comentando os protestos liderados 
por produtores rurais contra a caravana de Lula pelo interior do 

Rio Grande do Sul

EDUARDO MAGRANI
especialista em Direito e Tecnologia em evento do PSDB 

Mulher com a Fundação Konrad Adenauer, alertando que há 
41 milhões de robôs viralizando fake news no país

MARK ZUCKERBERG
presidente do Facebook, ao admitir falha da rede social que permitiu o 

vazamento de dados dos usuários para uma consultoria política

RICHARD BRANSON
fundador do grupo Virgin, na recém-lançada autobiografia “Finding My 

Virginity”
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CAPA | PRISÃO DE LULA
Sábado, 7 de abril de 
2018: Lula se entrega 

à Polícia Federal
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Sábado, 1º de janeiro de 2011. 
O então presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva entrega o 

cargo para Dilma Rousseff. Princi-
pal liderança da esquerda latino-a-
mericana, o petista deixa o Palácio 
do Planalto ungido por mais de 
80% de aprovação popular, após 
um governo que, mesmo abalado 
eticamente com o escândalo do 
Mensalão, encerrava-se com al-
guns bons resultados sociais e na 
economia. 

Sábado, 7 de abril de 2018. Lula 
entrega-se à Polícia Federal. Inicia 
em Curitiba o cumprimento da 
pena de 12 anos e um mês de pri-
são em regime fechado, após ser 
condenado por corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro no caso do 
tríplex na cidade de Guarujá (SP). 
Ele se torna o primeiro ex-presi-
dente condenado por corrupção 
no país.

Exatos 2.654 dias depois, Lula 
vê um Brasil muito diferente da-
quele que deixou quando saiu 

do Planalto. O país se recupera 
da crise provocada por políticas 
equivocadas de 13 anos de PT. A 
Operação Lava Jato desnudou os 
tentáculos da corrupção que se es-
tendiam por todo o Executivo – os 
quais tinham o petista, segundo o 
Ministério Público Federal, como 
grande líder. E a esquerda, que via 
em Lula seu maior expoente, hoje 
está em uma encruzilhada, às vés-
peras do pleito de outubro. 

A seguir, a VOTO traz uma sín-
tese da semana que parou o Brasil, 
com as reações do meio político, 
um apanhado dos processos con-
tra o ex-presidente, os efeitos da 
Lava Jato e as perspectivas para o 
cenário eleitoral.

O BRASIL CONTRA A IMPUNIDADE
Condenado em 24 de janeiro 

pelo Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF-4), Lula estava 
prestes a ser preso por ordem do 
juiz Sérgio Moro, no caso do trí-
plex. A defesa do petista recorreu 

UM EX-PRESIDENTE
NA CADEIA

Em uma semana que agitou a República, 
STF barra habeas para Lula, que é preso por 
ordem de Sérgio Moro. Confira os detalhes 
dos dias em que o ex-presidente foi para a 

cadeia – e a impunidade sofreu um duro golpe
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a todas as instâncias para evitar o 
cumprimento da pena. Em março, 
teve negados os embargos de de-
claração, no TRF-4, e um habeas 
corpus preventivo, no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

A última esperança estava no 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
que, em 22 de março, ao iniciar a 
discussão sobre o assunto, adiou 
sua decisão final para 4 de abril, 
por falta de tempo para julgar a 
questão. Nesse ínterim, o ex-pre-
sidente teve garantido um salvo-
-conduto para não ser preso, até 
que a corte decidisse o caso.

Os dias que se seguiram foram 
de apreensão. O PT fez enorme 
pressão no STF para que fosse co-
locada em debate a jurisprudência 
sobre a prisão após a condenação 
em segunda instância. O minis-
tro Gilmar Mendes, que em 2016 
votou favoravelmente à execução 
provisória da pena, mudou sua 
posição e pretendia discutir o as-
sunto no julgamento do habeas 
de Lula. Pela nova interpretação, 
o condenado poderia ser preso 
somente após trânsito em julgado 
no STJ.

Em 3 de abril, milhares de bra-
sileiros foram às ruas protestar 
contra a impunidade, exigindo 
que o STF mantivesse sua posição 
consagrada em 2016. Até mesmo o 
comandante do Exército, general 
Eduardo Villas Bôas, manifestou-
-se em defesa da Justiça, por meio 
do Twitter – fala que gerou polê-
mica no debate público.

“Asseguro à Nação que o Exér-
cito Brasileiro julga compartilhar 
o anseio de todos os cidadãos de 
bem de repúdio à impunidade e 
de respeito à Constituição, à paz 
social e à Democracia, bem como 
se mantém atento às suas missões 
institucionais”, afirmou o general.

10/03/2010

Reportagem de O Globo é a 
primeira a falar sobre um tríplex 

no Guarujá (SP) que seria de Lula. 
Ele e Marisa Letícia aguardavam o 

recebimento do imóvel

14/09/2016 
O Ministério Público denuncia 

Lula, Marisa e mais seis pessoas 
por lavagem de dinheiro e 

corrupção no caso do tríplex

10/05/2017
Lula e Moro ficam frente a 
frente. Em depoimento de 

cinco horas, o ex-presidente 
nega ter orientado reformas 

ou adquirido o imóvel

24/01/2018 

Três desembargadores da 8ª 
Turma do TRF-4 ampliam a 

pena de Lula para 12 anos e 
um mês de prisão

05/04/2018 
O juiz Sérgio Moro manda 
executar a prisão de Lula

07/04/2018 
Após quase dois dias de impasse, Lula é finalmente preso e levado a 

cumprir sua pena na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba

12/08/2015
Nova matéria de O Globo liga 
recursos da OAS, oriundos de 
empresa do doleiro Alberto 

Youssef, para as obras no prédio

04/03/2016

Polícia Federal deflagra a 
Operação Aletheia, para 

investigar o tríplex no Guarujá e 
um sítio em Atibaia (SP). Lula é 

alvo de condução coercitiva para 
depoimento

12/07/2017
Sérgio Moro condena Lula a 
nove anos e seis meses de 

prisão por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro

26/03/2018
Por unanimidade, TRF-4 rejeita 

embargos de declaração da 
defesa de Lula

04/04/2018 
O STF nega habeas corpus para 

o ex-presidente

Confira o passo a passo do caso que levou o 
ex-presidente Lula para trás das grades

DO GUARUJÁ A CURITIBA

CAPA | PRISÃO DE LULA
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O país olhava atento para a mi-
nistra Rosa Weber, cujo voto era 
considerado uma incógnita e seria 
decisivo para o julgamento. Após 
mais de dez horas de sessão, no 
entanto, venceu a Justiça: a maioria 
da corte (6x5) — incluindo Rosa — 
negou o habeas corpus para Lula. 
Além disso, a questão da prisão 
após a segunda instância foi levan-
tada por Gilmar Mendes, mas não 
foi apreciada. Era o fim da linha 
para o ex-presidente.

A ORDEM DE MORO
Após a decisão do STF, o cami-

nho estava livre para Lula ser pre-
so. Na tarde de 5 de abril, o TRF-
4 informou ao juiz Sérgio Moro 
que estava autorizada a execução 
da pena. Menos de 20 minutos 
depois, o magistrado paranaense 
deu a ordem que parou o país: o 
ex-presidente tinha 24 horas para 
entregar-se espontaneamente à 
Polícia Federal de Curitiba.

A ordem, no entanto, não seria 
cumprida facilmente. Imediata-
mente, o petista se entrincheirou 

no Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, em São Bernardo do Campo 
(SP). Líderes da esquerda e cente-
nas de militantes rumaram para o 
local, para dar apoio a Lula e pla-
nejar os próximos passos. Alguns 
defendiam que ele resistisse à pri-
são. Outros achavam melhor que 
se entregasse.

Na manhã de sexta-feira, 6 de 
abril, Lula decidiu permanecer 
no sindicato. Ao longo do dia, o 
ex-presidente e seus advogados 
discutiam as condições para que 
a ordem fosse cumprida, enquan-
to seus aliados atacavam Moro. As 
24 horas se passaram e o impasse 
permaneceu, até que houve um 

acordo: o petista se entregaria após 
uma missa em homenagem ao 
aniversário de sua esposa Marisa 
Letícia, falecida em 2017.

A MISSA QUE VIROU COMÍCIO
Sábado, 7 de abril. Mais de 12 

horas depois de descumprido o 
prazo definido por Sérgio Moro, 
Lula se manifestaria pela primeira 
vez após ter sua prisão decretada. 
Apesar de ser um ato em home-
nagem a Marisa Letícia, a missa 
teve raríssimas menções à ex-pri-
meira-dama – e a politização do 
rito foi criticada pelo arcebispo 
de São Paulo, dom Odilo Scherer. 
Com artistas em um trio elétrico e 
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MILHARES DE 
BRASILEIROS 
FORAM ÀS RUAS 
PROTESTAR CONTRA 
A IMPUNIDADE, 
EXIGINDO QUE O STF 
MANTIVESSE POSIÇÃO 
CONSAGRADA EM 2016

Eu não pararei porque eu não sou um ser 
humano. Sou uma ideia.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
em discurso antes de ser preso

“
”
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algumas das principais figuras da 
esquerda, o evento se tornou um 
showmício. 

Ao longo de 55 minutos, o petis-
ta fez um forte discurso de ataque 
a Moro, à imprensa e aos seus opo-
sitores, que estariam em conspira-
ção para levá-lo à cadeia. Falando 
para as centenas de pessoas em 
frente ao sindicato, ele enfileirou 
seus feitos no governo, ao mesmo 
tempo em que incitou seus mili-
tantes a ocupar fazendas e queimar 
pneus.

“Não adianta eles acharem que 
vão fazer com que eu pare. Eu não 
pararei porque eu não sou um ser 
humano. Sou uma ideia”, disse 
Lula, anunciando ao público que 
se entregaria à Polícia Federal. No 
ato, ele também saudou os pré-
-candidatos à presidência Manue-
la D’Ávila (PCdoB) e Guilherme 
Boulos (PSOL), que lhe prestaram 
apoio. 

A PRISÃO DE LULA
Após o discurso, Lula voltou 

ao sindicato, carregado por seus 
apoiadores. O petista ficou por 
mais algumas horas no local, até 
que tentou se entregar. No entan-
to, dezenas de militantes impedi-
ram que o carro com o ex-presi-
dente deixasse o local. O impasse 
permaneceu até a noite, quando 
um comboio da Polícia Federal, 
enfim, cumpriu a ordem: Lula es-
tava preso.

Os veículos seguiram até a Su-
perintendência da PF em São Pau-
lo, onde foi feito o exame de corpo 
de delito. Em seguida, o petista foi 
levado até Curitiba em um avião 
monomotor. Uma hora depois, 
chegava à sede da Polícia Federal 
na capital paranaense, para iniciar 
sua pena em uma cela especial, 
separada de outros presos como 
Eduardo Cunha, ex-presidente da 
Câmara dos Deputados, e seu ex-

Sítio em Atibaia
Crimes: corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro
Empreiteiras teriam pago propina a 
Lula por meio da fazenda no interior 

paulista e benfeitorias na propriedade.

Imóveis em SP
Crimes: corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro
Um terreno para o Instituto Lula e 

um apartamento vizinho à residência 
de Lula em São Bernardo do Campo 

seriam propinas da Odebrecht.

MP 627 e caças suecos
Crimes: lavagem de dinheiro, tráfico de 

influência e organização criminosa
Lula teria participado de negociações 

irregulares para prorrogar incentivos fiscais 
a montadores e na compra de caças.

MP 471/2009
Crime: corrupção passiva

O ex-presidente teria recebido 
propina para editar a medida 

provisória, favorecendo empresas 
do setor automotivo.

Esquema em Angola
Crimes: corrupção passiva, lavagem de 

dinheiro, organização criminosa 
e tráfico de influência

O ex-presidente teria usado sua 
influência no BNDES para beneficiar a 

Odebrecht em contratos no país africano.

Silêncio de Cerveró
Crime: obstrução da justiça

O petista teria tentado comprar o 
silêncio de Nestor Cerveró, ex-

diretor da Petrobras.

Preso pelo tríplex, Lula é alvo de outras seis 
ações da Justiça. Segundo especialistas, há 
provas ainda mais substanciais em alguns 

desses casos. Confira:

MAIS PROCESSOS 
NO RADAR

CAPA | PRISÃO DE LULA

MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL
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Enquanto Lula e seus aliados insistiam que a prisão do ex-presidente era um “atentado 
contra a democracia”, a real agressão aos princípios democráticos era praticada por seus 
defensores. Entre a expedição e o cumprimento da ordem de Moro, pelo menos 17 jornalistas 
foram agredidos física e verbalmente por manifestantes pró-Lula. Veículos do Correio 
Braziliense e Band News foram depredados. Um profissional da CBN foi expulso do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC. No local, repórteres levaram ovadas, receberam tapas em seus 
microfones e foram ofendidos pelos apoiadores do ex-presidente.

Nenhuma palavra de condenação foi dita por Lula ou outros políticos do partido. Em seu 
discurso, o esquerdista ameaçou novamente fazer a regulação dos meios de comunicação. Em 
comunicado, a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos (Abraji) condenou os ataques: 
“Com agressões, hostilidades e intimidações a profissionais da comunicação, perdemos todos, 
com a fragilização de um dos pilares da democracia: a liberdade de expressão”.

A violência quase resultou em uma tragédia. Um manifestante contrário a Lula foi 
agredido em São Paulo. Ao receber um empurrão, caiu e bateu a cabeça no pára-choque de 
um caminhão que passava, sofrendo traumatismo craniano. Em Belo Horizonte, militantes 
jogaram tinta vermelha no prédio da ministra Cármen Lúcia, do STF. No dia seguinte, cidadãos 
foram espontaneamente ao local limpar a sujeira.

VIOLÊNCIA SEM CONTROLE

-ministro da Fazenda Antônio Pa-
locci. 

A prisão de Lula foi celebrada 
por muitos brasileiros com rojões, 
buzinaços e panelaços por todo o 
país. Enquanto isso, seus aliados 
se mobilizam em um acampa-
mento em Curitiba, onde preten-
dem permanecer até que ele saia 
do cárcere.

A LUTA PERMANECE
O encontro de Lula com a Jus-

tiça é o ponto mais alto da Opera-
ção Lava Jato. O trabalho da Polícia 
Federal e do Ministério Público, 
iniciado em 2014, expôs as entra-
nhas da corrupção e das relações 
espúrias entre agentes políticos e 
privados. Figuras dos principais 
partidos foram atingidas. O ex-

-presidente, que acusa a Justiça e 
a imprensa de lhe armarem um 
golpe, junta-se ao rol de líderes 
presos nos últimos anos, como o 
ex-governador do Rio de Janeiro 
Sérgio Cabral Filho e os ex-minis-
tros Geddel Vieira Lima e Henri-
que Eduardo Alves.

Entretanto, permanece no ar a 
tensão sobre o retorno da impu-
nidade. A esperança de Lula para 
deixar a prisão é a discussão sobre 
a execução da pena após a segunda 
instância. O ministro do STF Mar-
co Aurélio Mello, que votou a favor 
do habeas para o petista, pretende 
levar o assunto à pauta da corte.

“Eu tenho que cumprir o meu 
dever. Não posso engavetar”, afir-
mou o ministro, sobre liminar 
solicitada pelo Partido Ecológico 
Nacional (PEN) para rever a ju-
risprudência, no âmbito de duas 
Ações Declaratórias de Constitu-
cionalidade sobre o tema. 

Esse julgamento é um teste importante 
para o sentimento republicano, para 

a democracia brasileira e para o 
amadurecimento institucional.

LUÍS ROBERTO BARROSO
ministro do Supremo Tribunal Federal

“
”
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Com a mudança de posição de 
Gilmar Mendes, permanece a in-
cógnita sobre o voto da ministra 
Rosa Weber. No julgamento do ha-
beas, ela deu indícios de que pode-
ria se alinhar a essa posição. Até o 
fechamento desta edição, o Supre-
mo não havia decidido a questão. 

LULA 2018?
Por enquanto, o PT segue fir-

me em sua ideia de inscrever Lula 
como candidato a presidente. Esse 
cenário é possível, mesmo com o 
ex-presidente na cadeia. No entan-
to, o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) deve barrar a iniciativa, com 
base na Lei da Ficha Limpa. Caso 
isso aconteça, o partido pode re-
correr ao STF, o que deve alongar 
ainda mais a discussão.

Internamente, o PT discute al-
ternativas como Jacques Wagner e 
Fernando Haddad. Os atos de abril 
também deixaram no ar a possibi-
lidade de uma união com Manue-

la D’Ávila (PCdoB) e Guilherme 
Boulos (PSOL). A definição só deve 
acontecer nas próximas semanas.

Os demais pré-candidatos 
aguardam com ansiedade os pró-
ximos passos, que repercutirão em 
todo o cenário eleitoral. De acordo 
com pesquisa de janeiro do Da-
tafolha, 35% dos eleitores de Lula 
votariam em branco, nulo ou não 
sabem quem escolher se o petis-
ta não estiver na disputa. Outros 
29% se dividem entre Ciro Gomes 
(PDT) e Marina Silva (Rede).

A única certeza é de que a ima-
gem do outrora líder máximo da 
esquerda latina sofreu um enorme 
abalo. De presidente celebrado pela 
maioria da população, hoje sua fi-
gura é o símbolo máximo da po-
larização do país, que movimenta 
paixões e ódios. Mas sua prisão é, 
também, retrato de um Brasil que 
demonstra, enfim, que a lei é para 
todos. Por mais que tente se vitimi-
zar, o ex-presidente teve amplo di-
reito de defesa, mas não está acima 
da Justiça. Nem ele, nem ninguém. 

CAPA | PRISÃO DE LULA

Hermes da Fonseca
Tempo: seis meses
Preso a mando do então presidente 
Epitácio Pessoa, após criticá-lo 
por intervir na eleição estadual de 
Pernambuco. 

Artur Bernardes
Tempo: dois meses e 11 dias
Foi preso ao organizar um levante 
em Minas Gerais em apoio 
ao movimento da Revolução 
Constitucionalista, em 1932.

Washington Luís
Tempo: 27 dias
Deposto durante o mandato 
pelos ministros militares, 
ficou encarcerado no Forte de 
Copacabana.

Café Filho
Tempo: 10 semanas e dois dias
Mantido preso em sua casa 
durante o contragolpe de 
Henrique Lott, em 1955, até a 
posse de Juscelino Kubitschek.

Juscelino Kubitschek
Tempo: um mês e nove dias
Após ter o mandato cassado pelo 
regime militar e ser exilado, JK volta ao 
Brasil e é detido por nove dias. Ficou 
ainda um mês em prisão domiciliar.

Lula é o primeiro ex-presidente preso por crime 
comum. Mas, na história do Brasil, é o sexto a 
ir para a cadeia. Conheça os demais:

PRESIDENTES PRESOS

Ainda há muito a fazer. Lute pelo fim do foro 
privilegiado, de mudanças nas leis penais e 

no fortalecimento da democracia.

CARLOS FERNANDO DOS SANTOS LIMA
procurador regional da República e membro da força-tarefa da 

Operação Lava Jato

“
”
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Acombinação da Operação Lava Jato 
com a jurisprudência que permitiu 
o cumprimento provisório da pena 

após a condenação em segunda instância foi 
a versão moderna da pesca milagrosa. Jamais 
se vira algo assim fora do Mar da Galileia! Era 
muito peixe graúdo na rede. A cada arrastão, 
a malha se fechava sobre poderosos empre-
sários, executivos de inimagináveis salários, 
figuras destacadas da cena política nacional, 
tesoureiros e operadores de partidos políti-
cos. Saqueada e abusada, durante década e 
meia, a nação passou a ser informada sobre 
o escândalo de cada dia – e cada dia tinha 
o seu – enquanto viaturas da Polícia Federal 
agitavam as alvoradas nacionais em opera-
ções de estranhíssimos nomes. Um bálsamo 
para quem tem senso de justiça.

Em longa tradição do Direito Penal bra-
sileiro, não há interdição a que o réu, con-
denado em segunda instância, inicie o 
cumprimento da pena de prisão. Essa é a ju-
risprudência atual e foi esse o entendimento 
até que, em 2010, o STF fez valer a letra fria 
e visionária do inciso LVII do art. 5º da Cons-
tituição Federal: “Ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de senten-
ça criminal condenatória”. Foi um desastre. 
Os processos eram empurrados para frente 
e para longe com os talões de cheques. Tão 
difícil ficou prender bandido rico que, em 
2016, o mesmo STF retornou à orientação 
anterior. Foi um ano fervilhante. A opera-
ção Lava Jato desvendava os fundilhos da 
República, a justiça profissional de primeiro 
e segundo grau acelerava o passo e o reco-
lhimento à prisão era ameaça bem próxima 
no horizonte dos criminosos. Formou-se fila 
para as colaborações premiadas. Fila de con-
fessionário em domingo de Páscoa. Todos 
se apressavam em colaborar com a justiça, 
devolver dinheiro roubado, entregar os bens 
e os anéis mal havidos para salvar os dedos. 
E para poder usar o banheiro de casa. Subi-
tamente, com a nova orientação, ninguém 
tinha dúvida sobre as próprias culpas.

No contundente diagnóstico do senador 
Romero Jucá, tornou-se urgente “estancar a 
sangria”. Frear a Lava Jato. O modo cirúrgi-
co de suturar a artéria e parar os vazamentos 
incluía a participação do STF. Fazia-se ne-
cessário acabar com a possibilidade de pri-
são após condenação em segunda instância. 
Afinal, a Constituição diz que só depois de 
sentença criminal condenatória transitada 
em julgado, certo?

Certo, mas errado. O preceito se opõe à 
proteção da sociedade, impede a realização 
da justiça, desmoraliza os juízos de primeiro 
e segundo graus, distribui a esmo atestado de 
inocência a criminosos que são verdadeiros 
flagelos sociais engravatados, muitos dos quais 
já condenados, sobre cuja culpa não cabe dú-
vida alguma e em relação a quem a sociedade 
tem o direito de cobrar sanção penal.

Mude-se, então a Constituição, exigem os 
falsos ingênuos. Eles sabem, porém, que o 
Congresso Nacional jamais o fará porque é 
tudo que os criminosos com mandato par-
lamentar não querem, ora essa! Pelo mesmo 
motivo, aliás, não quiseram aprovar a PEC 
dos Recursos, com a qual o ministro Peluso 
pretendeu reduzir o elenco de possibilidades 
recursais que fazem amarelar os processos e 
produzem um Direito Penal eunuco.

É luta de vida ou morte para a impuni-
dade. Constrange, dói na alma dos cidadãos 
cumpridores de seus deveres, que reconhe-
cem a importância das instituições, saber que 
pelo menos cinco ministros do STF atuam 
com tanto denodo na mesma trincheira dos 
advogados de corruptos e corruptores. Nem 
se discuta se o STF pode, agindo no mundo 
dos fatos e vendo o Congresso que temos, 
reafirmar a bendita jurisprudência que está 
em vigor. O que precisa ser afirmado é bem 
diferente: o STF deve manter o atual enten-
dimento se não quiserem seus ministros se 
constituírem em protetores da corrupção. 
Se o Supremo abandonar a nação no relento 
da impunidade geral, quem a protegerá? De 
onde virá a Justiça?

ARTIGO | PERCIVAL PUGGINA

PERCIVAL PUGGINA
MEMBRO DA ACADEMIA 

RIO-GRANDENSE DE LETRAS, 
É ARQUITETO, EMPRESÁRIO E 

ESCRITOR E TITULAR DO SITE WWW.
PUGGINA.ORG, COLUNISTA DE 

DEZENAS DE JORNAIS E SITES NO 
PAÍS. AUTOR DE CRÔNICAS CONTRA 

O TOTALITARISMO; CUBA, A TRAGÉDIA 
DA UTOPIA; POMBAS E GAVIÕES; 

A TOMADA DO BRASIL. INTEGRANTE 
DO GRUPO PENSAR+.

O STF DEVE MANTER O 

ATUAL ENTENDIMENTO 

SE NÃO QUISEREM 

SEUS MINISTROS SE 

CONSTITUÍREM EM 

PROTETORES DA 

CORRUPÇÃO

“

”

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

/S
TF

PATRONOS DA
CORRUPÇÃO



VOTO - política, cultura e negócios - Edição 13722

UM RIO QUE 
DESÁGUA...

Brasília, 
junho de 2013

Cinco anos depois das manifestações de junho de 2013, o país 
encara as urnas com as mesmas insatisfações, mas dividido 
por ideias bem diferentes para solucionar os problemas que 

fizeram com a população se unisse pela última vez

POLÍTICA | TEMAS DA ELEIÇÃO



A história do Brasil contemporâneo 
pode ser dividida entre antes e de-
pois de junho de 2013. As manifesta-

ções que levaram milhões de pessoas às ruas 
das principais cidades do país revelaram a 
profunda indignação da sociedade com o 
modus operandi do Estado brasileiro. O mo-
vimento, um tanto difuso em suas reivindi-
cações, acabou se tornando uma hecatombe 
para a classe política. Manifestantes de direi-
ta e esquerda, alegados apolíticos, dos mais 
diversos perfis, pela última vez se uniam 
para bradar contra decisões arbitrárias, de-
núncias generalizadas de corrupção, suspei-
tas de superfaturamento de obras da Copa, 
entre outros tantos motivos que, se soube, 
iam muito além dos 20 centavos. 

Se essa insatisfação ainda ecoa cinco anos 
depois, não se pode dizer o mesmo daquele 
grito em uníssono que, por um instante qua-
se efêmero, fez prevalecer um sentimento 
comum de nação. A Copa passou e deixou 
seu saldo de obras inacabadas e promes-
sas não cumpridas. A seleção brasileira deu 
vexame, e o 7 a 1 virou expressão para de-
finir derrotas em outros campos: políticos, 
econômicos e sociais. Vieram as eleições 
de 2014. Numa disputa acirrada que já ex-
punha o antagonismo da população, Dilma 
Rousseff (PT) vence Aécio Neves (PSDB), é 
reeleita por uma pequena diferença de vo-
tos e ampliaria para 16 anos o ciclo do PT 
no poder, que não se completou. A Opera-
ção Lava Jato – cujo saldo após quatro anos 
de investigações é de 188 condenações e 123 
réus – estava apenas no início.

Havia algo no ar que indicava que os 
anos  seguintes não seriam nada fáceis. Não 
demorou muito para que a economia, fra-
gilizada desde que o boom das commodi-
ties chegara ao fim, em 2011, começasse a 
apresentar sinais de recessão. Em 2015, o 
PIB recuou 3,8%; no ano seguinte, 3,6%. En-

quanto a Lava Jato avançava sobre as prin-
cipais lideranças de seu partido, revelando 
o esquema astronômico de corrupção da 
principal estatal do país, a presidente se 
mostrava completamente inábil para apon-
tar soluções que pudessem conter os efeitos 
da crise. Com o desemprego em alta, que-
da na produção e total falta de perspectiva 
de mudança, o povo voltou às ruas, agora 
para pedir o impeachment de Dilma. O 
movimento, no entanto, gerou uma reação 
da militância petista e o discurso do “golpe 
“arrebatou a esquerda. O país se dividiu de 
vez. 

Mesmo com a gradual melhora dos indi-
cadores econômicos, a popularidade do atu-
al presidente, Michel Temer (MDB), – que 
em março atingiu 5% de aprovação, segundo 
pesquisa do Ibope – aponta que essa ainda 
não é a solução que a população brasileira 
espera para o seu futuro. Todo esse desgaste 
dos últimos anos, associado ao descalabro 
das políticas públicas e ao avanço da vio-
lência no país, entrarão em jogo na disputa 
eleitoral que iniciará oficialmente no dia 16 
de agosto. Por tudo o que aconteceu nos úl-
timos anos e pelos principais problemas que 
assolam a sociedade brasileira na atualidade, 
já se pode ter uma prévia dos principais te-
mas que mobilizarão eleitores, imprensa e 
candidatos. Embora o cenário político ainda 
esteja indefinido, uma coisa é certa: o debate 
vai ser quente. 

A Revista VOTO consultou analistas e 
preparou este guia com as principais pau-
tas que os presidenciáveis terão de encarar 
durante os 45 dias de campanha que antece-
dem a votação em primeiro turno, dia 7 de 
outubro. O segundo, se houver, está marca-
do para o dia 28 do mesmo mês. Muita água 
ainda vai rolar até lá, mas o curso tortuoso 
do rio que conduz ao Palácio do Planalto di-
ficilmente mudará.

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL
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...NAS URNAS DE

2018
Sem sentir no bolso os efeitos da retomada 

econômica e acuado pelo avanço da violência 
em todo o país, o eleitor tenta encontrar 

respostas, desconfiado de um universo político 
marcado pela corrupção

Brasil, 
outubro de 2018

MARRI NOGUEIRA
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Os principais temas de uma eleição 
presidencial, no Brasil e no resto do 
mundo, sempre são determinados 

pela conjuntura atual do país. Como incide 
diretamente no que é mais caro à maioria 
dos eleitores brasileiros, o bolso, a econo-
mia acaba sendo a balizadora dos debates 
por aqui. Antes de mais nada, a população 
procura nos candidatos indicativos de que 
os próximos anos serão de prosperidade. 
Essa, pelo menos, é a avaliação geral da 
maioria dos analistas. 

“Não se debate grandes ideias numa 
campanha, se debate conceitos e pessoas”, 
observa o cientista político Lucas de Ara-
gão. Aspectos técnicos de pautas que do-
minam o noticiário na atualidade, como 
a reforma da Previdência, teriam pouca 
chance, portanto, de serem aprofundados 
pelos candidatos. “Quem bater na tecla do 
ajuste fiscal vai estar falando para um pú-
blico muito reduzido, em uma estratégia 
absolutamente errada do ponto de vista 
eleitoral. Não somos um país de mercado”, 
conclui.

O desemprego, que chegou a atingir 
14,2 milhões de brasileiros em 2017, deve 
ser o grande tema da área econômica nes-
tas eleições. Os candidatos terão de apre-
sentar ao eleitor – principalmente das 
camadas mais pobres – o que farão para 
garantir a geração de renda e a retomada 
do poder aquisitivo da população. Mesmo 
que muitos tenham encontrado alternati-
vas no mercado informal nos últimos anos, 
a estabilidade financeira segue sendo uma 
grande preocupação. 

“Passamos por um momento de pujan-
ça econômica que fez com que as pessoas 
aumentassem o seu poder de compra e ti-
vessem mais acesso a políticas sociais e fi-
nanciamentos. Mas depois muitos ficaram 
endividados com uma casa, um carro e 

outros bens duráveis. A economia está as-
solando as famílias que conseguiram essa 
mobilidade social com o boom da nova 
classe C, que agora se esvaiu”, pondera a 
diretora do instituto de pesquisas IPO, Elis 
Radmann. 

Para ela, o momento do país lembra 
1989, quando as pessoas, passada a eufo-
ria da abertura política, voltaram-se para 
pautas mais palpáveis, como o desenvol-
vimento econômico. O desemprego e a 
corrupção eram também os principais 
fantasmas. “O eleitor hoje está em busca de 
um salvador da pátria. E essa pessoa terá 
de apresentar respostas para solucionar a 
economia. Os salários não conseguem dar 
conta do aumento do custo de vida, que é 
muito maior do que a inflação apregoada”, 
analisa.

Os métodos para que essas condições 
sejam criadas, historicamente, colocam em 
lados opostos candidatos considerados de 
direita e de esquerda. Mas, até que ponto 
um discurso populista pode vicejar em um 
ambiente tão hostil a promessas e ilusões? 
Será difícil para os candidatos, em especial 
os da esquerda tradicional, sustentarem-se 
com soluções em que o Estado centralize 
as ações, como no modelo de “desenvol-
vimento com inclusão social” adotado por 
Lula e sua equipe econômica no início dos 
anos 2000. O país não é mais o mesmo, 
nem o mundo, nem a paciência do povo. 

“Todos terão de enfrentar que não há 
dinheiro. Nossa capacidade de endivida-
mento é ruim, e quando o governo criou 
dívidas para proteger o mercado e criar 
emprego, isso gerou inflação. As pessoas 
não têm uma boa lembrança disso”, pon-
tua o cientista político Leonardo Barreto. 
Uma agenda econômica ortodoxa, como 
a do atual governo, com um discurso 
pró-mercado centrado no controle da 
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política monetária, seria a mais 
adequada para o momento, na sua 
opinião. “O candidato ideal para 
essa eleição precisaria de um dis-
curso que desagradasse todo mun-
do”, sugere. 

Afeitos à pauta estão muitos 
dos nomes que se apresentam ao 
centro e à direita. O ex-ministro 
da Fazenda Henrique Meirelles 
(MDB), considerado um dos res-
ponsáveis pela recuperação eco-
nômica, deixou o governo no fim 
de março, de olho nas eleições. O 
próprio presidente Michel Temer 
(MDB) não descarta a candidatura. 
Marcado por índices recordes de 
rejeição, teria na economia talvez 
o seu único trunfo numa eventual 
composição com Meirelles. O pre-
sidente da Câmara de Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM), é outro que 
já demonstrou em entrevistas e 
manifestações públicas a impor-
tância da matéria. 

Diante de tanto desgaste da 
cena pública nacional, um dos 
maiores desafios de outro pré-can-
didato que poderia capitalizar o 
ajuste fiscal em sua campanha, o 
governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin (PSDB), é justamente des-
vencilhar seu partido do governo. 
“Já pensando no processo eleito-
ral lá na frente, o PSDB durante 
muito tempo tentou se afastar, 
dizendo que apoiava apenas o que 
era melhor para o Brasil”, avalia 
Barreto. Ele pondera, no entanto, 
que o candidato tucano terá de li-
dar com a sombra de Aécio Neves, 
cuja imagem após 2014 foi devas-
tada por uma série de denúncias 
de corrupção.  

Há ainda as novidades João 
Amoêdo (Novo) e Flávio Rocha, 
recentemente filhado ao PRB. O 

POLÍTICA | TEMAS DA ELEIÇÃO
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Os três anos de recessão (2014-2016) foram traumáticos para a 
maior parte dos brasileiros. O desemprego chegou a níveis recordes, 
os principais setores econômicos, como a indústria, tiveram baixas 

históricas e o PIB recuou mais de 8%. Somado a isso, sucessivos 
escândalos de corrupção colocam o poder do Estado em cheque 
e obrigam os candidatos a apresentar, além de soluções práticas, 
garantias de mais eficiência e responsabilidade fiscal. Confira os 

temas econômicos que devem pautar os debates:

ECONOMIA
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primeiro tem ninguém menos que 
Gustavo Franco, ex-presidente do 
Banco Central, como coordenador 
do seu plano de governo. Já o dono 
da loja Riachuelo faz o perfil libe-
ral na economia, conservador nos 
costumes, como ele mesmo defi-
niu. Embora as eleições municipais 
de 2016 tenha indicado que há sim 
espaço para renovação na política, 
é difícil prever até que ponto esses 
candidatos conseguirão romper as 
barreiras do establishment. “Acho 
que ainda não vai ser a eleição 
em que vamos olhar o resultado e 
pensar: mudou”, conclui Lucas de 
Aragão.

CORRUPÇÃO LIDERA RANKING
Uma pesquisa do Ibope divul-

gada no final de 2017 apontou que 
para 62% dos brasileiros a cor-
rupção é o principal problema da 
atualidade. Pela primeira vez na 
série histórica do instituto, o tema 
superou os tradicionais líderes do 
ranking: saúde e segurança. Em 
2011, por exemplo, apenas 9% da 

população a indicava como princi-
pal preocupação. 

A percepção do eleitor sobre a 
gravidade do assunto está relacio-
nada ao avanço das investigações 
da Lava Jato. Com os principais 
partidos políticos relacionados à 
operação, levantam-se questões 
de como os candidatos aborda-
rão o tema que, inevitavelmente, 

PELA PRIMEIRA VEZ, BRASILEIROS 
APONTAM CORRUPÇÃO COMO 
PRINCIPAL PROBLEMA DO PAÍS, À 
FRENTE DE SAÚDE E SEGURANÇA

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL
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será explorado ao longo de toda 
a campanha. “É uma grife nega-
tiva para todos que estão citados”, 
avalia Elis Radmann. “Com esses, 
o eleitor já vai ficar com um pé 
atrás”, completa.

Para Lucas de Aragão, a opera-
ção fez com que o Brasil se tor-
nasse “um país binário”. “Ou você 
é contra ou é a favor”, explica. A 
avaliação ressoa os resultados das 
últimas pesquisas eleitorais, como 
a da CNT/MDA, divulgada em 7 
de março, em que Lula aparece na 
frente com 33,4% das intenções de 
voto. O petista mantém a diantei-
ra mesmo após ser condenado em 
segunda instância a 12 anos e 1 mês 
de cadeia pelos crimes de corrup-
ção e lavagem de dinheiro. 

Em segundo lugar, de acordo 
com o mesmo levantamento, está 
Jair Bolsonaro (PSL), com 16,8%. O 
discurso da moralidade é justamente 
uma das fortalezas do pré-candida-
to. “Há uma mensagem subjacen-
te muito importante em tudo o 
que ele diz, que é a de que o seu 
governo vai ser o governo do ci-
dadão de bem”, avalia Leonardo 
Barreto. “Esse é um componente 
de campanha muito forte, a ideia 
de que a justiça vai muito além da 
corrupção”, complementa. Marina 
Silva (Rede), terceira colocada no 
primeiro turno das eleições presi-
denciais de 2014, é outra que tem 
esse elemento ao seu favor. 

No dia 13 de março, o Ibope di-
vulgou outra pesquisa, desta vez 
sobre as expectativas do brasileiros 
para as eleições. Ao serem ques-
tionados sobre as características 
pessoais que mais valorizam nos 
candidatos, 87% dos entrevistados 
apontaram como “muito impor-
tante” a honestidade, e 84% o fato 
de o sujeito nunca ter se envolvi-
do em casos de corrupção. De que 
forma esse apetite por probidade 

refletirá nas urnas, e até onde o 
desejo de mudança do eleitor fará 
com que ele confie seu voto a po-
líticos que fujam do modelo tradi-
cional, é outra história. 

“O brasileiro é conivente com a 
corrupção dependendo de alguns 
fatores, como a capacidade de en-
tregar resultados e o volume. Nós 
temos visto casos tão grotescos de 
corrupção que o exagero dos ou-
tros pode beneficiar os políticos 
que estão na Lava Jato de maneira 
mais discreta, como o Alckmin”, 
observa Lucas de Aragão. A ten-
dência para a campanha, segundo 
ele, é que a maioria dos candida-
tos – mesmo o do PT – defenda 
a operação não apenas como um 
instrumento de investigações, mas 
como uma política de Estado que 
garanta que a corrupção seguirá 
sendo combatida.

RESPOSTAS PARA A INSEGURANÇA
A intervenção federal no Rio de 

Janeiro, decretada pelo presiden-
te Michel Temer em fevereiro, é a 
primeira desde que a Constituição 
Federal foi promulgada, em 1988. A 
medida, drástica, revela a que pon-
to chegou a violência no estado, 
que só no primeiro mês deste ano 
teve 469 homicídios. É o equivalen-
te ao que um país de 60 milhões de 
habitantes como a Itália registra em 
média por ano. E ainda temos ou-
tras 25 unidades federativas, mais o 
Distrito Federal. 

O fato de a segurança pública ser 
considerada uma atribuição dos es-
tados com certeza não servirá para 
o eleitor como justificativa para que 
os candidatos tergiversem sobre 
o assunto. A população quer res-
postas e, mais do que isso, atitude. 
“Antes restrita às grandes cidades e 
capitais, a sensação de insegurança 
tem atingido também os municí-
pios de pequeno porte”, comenta a 

Combate à corrupção

Continuidade da Lava Jato

Foro privilegiado

Financiamento de 
campanhas

O público e o privado

Lula na cadeia

Ficha Limpa

Embora o PT saia mais lacerado, nenhum 
dos partidos tradicionais escapou do efeito 

devastador que a Lava Jato causou na 
estrutura política nacional. A maior operação 

de combate à corrupção da história do 
país teve (e tem) um impacto profundo na 

percepção da população brasileira. Em 
pouco mais de quatro anos, um juiz de 

primeira instância foi alçado à posição de 
herói nacional e contribuiu para que o Poder 

Judiciário ocupasse cada vez mais espaço 
no noticiário. O debate ético infla a tensão 

política no Brasil há pelo menos quatro anos, 
e certamente terá papel central nesta eleição 

presidencial, com temas como: 
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diretora do instituto IPO, Elis Rad-
mann. Só de assassinatos, em 2017, 
foram quase 60 mil em todo o ter-
ritório nacional.

Com posições bem definidas 
sobre temas controversos, essa é 
uma área que deve ser bastante ex-

plorada por Jair Bolsonaro duran-
te a campanha. “Ele é o primeiro 
candidato viável dos últimos anos 
que se posiciona sobre assuntos po-
lêmicos”, afirma Lucas de Aragão. 
A beligerância do atual deputado, 
segundo o cientista político, deve 
obrigar que os demais candidatos 
também apresentem suas visões – 
especialmente nos debates – sobre 
questões como armamento de ci-
vis, redução da maioridade penal e 
até pena de morte.

Na avaliação de Elis Radmann, 
essa postura mais agressiva deve 
encontrar resistência de boa parte 
do eleitorado. “O grau de ceticismo 
e de frustração abre espaço para 
um discurso mais contundente, 
mas não acredito que como o do 
Bolsonaro. Ele vai ter a resposta de 
uma parte do eleitorado, claro, mas 
a outra vai querer um discurso que 
além de atitude tenha sustentação, 
seja racional e não entre no radica-
lismo”, diz. Ela ressalta que é difícil 
prever como o pré-candidato se 
comportará na campanha. A dúvi-
da é se veremos uma versão mais 

Gestão penitenciária

Políticas de combate 
ao tráfico

Proteção das 
fronteiras

Direitos humanos

Armamento 
de civis

Redução da 
maioridade penal

Presídios superlotados e rebeliões sangrentas, facções que se espalham 
e levam terror a todo o território nacional e uma média obscena de 
assassinatos são alguns dos indicativos de que a segurança pública é um 
problema crônico no país. Isso levanta temas como:

PARA COMBATER O 
CRIME, A POPULAÇÃO 
QUER RESPOSTAS E, MAIS 
DO QUE ISSO, ATITUDE
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agressivo do que o ex-prefeito de 
São Paulo Fernando Haddad, indi-
ca Lucas de Aragão. Ou se porven-
tura Manuela D’Ávila (PCdoB) ou 
Guilherme Boulos (PSOL) conse-
guirem chegar a um debate. “É essa 
pessoa que vai determinar se essa 
pauta vai dar liga ou não, porque 
seria uma visão completamente 
antagônica à de Bolsonaro. Do con-
trário, vai ficar falando sozinho”, 
afirma. Para o cientista político, é 
muito difícil que Ciro Gomes (PDT) 
ocupe esse espaço pelo histórico de 
declarações sexistas do candidato, o 
nome da esquerda mais bem colo-
cado nas pesquisas em um cenário 
sem Lula.

TEMAS TRADICIONAIS 
PERDEM ESPAÇO

Com um período tão curto de 
campanha, temas importantes 
como saúde, educação e infraes-
trutura correm o risco de ficar re-
legados a um segundo plano, alerta 

Lucas de Aragão. Constarão, é cla-
ro, nos planos de governo de cada 
candidato, mas a tendência é que 
o debate se concentre naquilo que 
está mobilizando a população. “O 
Brasil já está mais do que acostu-
mado com saúde e educação bem 
abaixo do esperado. Tudo vai ser 
superficial. Os candidatos vão se 
aprofundar um pouco mais no que 
estiver pegando fogo no momen-
to”, aponta.  

Elis Radmann é um pouco mais 
otimista. Para ela, esses assuntos 
– acrescidos de infraestrutura e 
assistência social – disputarão es-
paço com a pauta prioritária da 
atualidade. “Há muita demanda 
reprimida na saúde. Na educação, 
a população reconhece a fragi-
lidade do sistema”, pondera. Na 
sua avaliação, o eleitor vai por es-
tágios: primeiro quer alguém que 
apresente soluções para os grandes 
eixos da disputa (economia, cor-
rupção e segurança), depois, para 
os problemas habituais e, então, 
que defenda políticas públicas e 
a garantia de seus direitos. “Se as 
suas duas opções de candidato de-
fenderem a reforma da Previdên-
cia, ele vai para outros atributos”, 
explica.   

Diferentemente das eleições 
parlamentares, que se decidem 
muito no corpo a corpo e com o 
trabalho dos diretórios, a corrida 
presidencial é, acima de tudo, uma 
batalha de narrativas. É preciso de 
jogo de cintura, confiança e prepa-
ro para avançar às etapas seguin-
tes. Uma ficha limpa ajuda, mas 
também uma estrutura partidária 
forte e tempo de TV. No fim, pre-
valece o discurso que melhor sin-
tetiza as angústias e os desejos de 
uma nação, que, embora dividida 
por crenças, ideologias e opiniões, 
une-se na expectativa de um futuro 
mais justo e seguro. 

soft de Bolsonaro, mirando novos 
eleitores, ou o “mito” propagado 
nas redes sociais como única alter-
nativa para “endireitar o Brasil”.  

O assassinato da vereadora do 
Rio Marielle Franco (PSOL), em 
meio à intervenção federal, foi 
outro episódio que expôs as fratu-
ras da sociedade brasileira. De um 
lado, o oportunismo de segmentos 
da esquerda, como a ex-presidente 
Dilma que, em um tuíte, disse que 
essa era “mais uma etapa do golpe”; 
de outro, mentiras e difamação, 
com compartilhamento de notí-
cias falsas (fake news) sobre a víti-
ma. Essa, aliás, será uma estratégia 
da militância de todas as vertentes 
para tentar influenciar na decisão 
do voto e minar a reputação de can-
didatos durante toda a campanha. 

A área de direitos humanos, na 
qual Marielle era ativista, pode en-
trar com mais ênfase na campanha 
caso o PT apresente para o lugar de 
Lula um candidato de perfil mais 

O DESEMPREGO, QUE CHEGOU A ATINGIR 14,2 
MILHÕES DE BRASILEIROS EM 2017, DEVE SER 
O GRANDE TEMA DA ÁREA ECONÔMICA
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IRREGISTRÁVEIS

A Lei Complementar nº 
64/90, reforçada pela Lei 
da Ficha Limpa, estabele-

ceu várias hipóteses de inelegibi-
lidades. Conforme declaração de 
constitucionalidade de 16/02/2012 
pelo Supremo Tribunal Federal 
e de reafirmação, em setembro 
passado, pelo TSE, algumas delas 
comportam que o juiz ou tribunal 
responsável pelo registro de uma 
candidatura aplique valores am-
pliados ou reduzidos para o exame 
de um caso concreto.

Desdobrando o parágrafo ante-
rior com outras palavras, chega-se 
à conclusão de que determinados 
contextos jurídicos admitem uma 
combinação de fatores que viabili-
za o pedido de registro de alguém 
que foi ou está condenado. Veja-
mos alguns exemplos que eluci-
dam essas distinções.

Reproduzindo seu antigo en-
tendimento sobre a rejeição de 
contas pelo exercício de cargos 
públicos, o Tribunal Superior 
Eleitoral reafirmou, em agosto de 
2017, que a inelegibilidade não é 
imposta pela decisão que as desa-
prova, podendo ser um efeito se-
cundário desse ato. Na oportuni-
dade, aquele tribunal reiterou ser 
imprescindível verificar se o órgão 
que as julgou era competente, se 
a mesma é definitiva no âmbito 
administrativo, se a irregularida-
de apontada é insanável, se houve 
ato doloso de improbidade admi-
nistrativa, se o impedimento está 
no prazo de oito anos e, por fim, 
se o Poder Judiciário a suspendeu 
ou anulou. 

Importante como a anterior é 
a questão que se refere à impro-
bidade propriamente dita. Con-
soante repetiu o mesmo TSE em 
13/09/2017, o registro de candida-
tura será negado se a suspensão de 
direitos políticos transitou em jul-
gado ou decorreu de órgão judicial 
colegiado por ato doloso causador 
de dano ao patrimônio público e 
enriquecimento ilícito, observa-
dos, ainda, oito anos após o cum-
primento da pena originária.

Acerca da condenação pela prá-
tica de qualquer um dos delitos 
constantes da letra “e”, do inciso I, 
do art. 1º da Lei da Ficha Limpa, o 
cenário mostra-se completamente 
diverso. Basta que haja uma decre-
tação colegiada, unânime ou não, e 
a inelegibilidade está configurada. 
E isso é o suficiente para bloquear o 
direito de um candidato concorrer.

Nesse último caso, nota-se que 
por uma opção dos congressistas 
ao redigir o texto legal, a norma 
não incluiu outras variáveis, tal e 
qual como aconteceu nos cenários 
antes referidos. A esse respeito, 
convém referir que a jurisprudên-
cia do TSE, ao menos até o mo-
mento, é clara e estável.

Assim, diante de um pleito pas-
sível de ser anulado e seguido de 
outro não menos oneroso, vez que 
a ascensão do segundo colocado te-
nha sido abolida, é juridicamente 
razoável considerar irregistráveis 
aqueles pretendentes que até o jul-
gamento do registro de candidatu-
ra, não lograram suspender a inele-
gibilidade derivada de uma censura 
criminal colegiada.

DIREITO ELEITORAL | ANTÔNIO AUGUSTO MAYER DOS SANTOS

ANTÔNIO AUGUSTO 
MAYER DOS SANTOS
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A dificuldade da polícia mi-
litar para impedir que a 
violência afetasse a folia do 

Carnaval no Rio expôs, mais uma 
vez, a bagunça do sistema de segu-
rança do Estado. Uma onda de ar-
rastões varreu a Praia de Ipanema 
durante o feriadão de fevereiro. 
Só no dia 12, foram registradas 26 
ocorrências na Delegacia de Aten-
dimento ao Turista, quase sete 
vezes mais do que o normal. Inú-
meras pessoas sofreram agressões, 
tiveram seus pertences roubados e 
foram encaminhadas para atendi-
mento médico.

Enquanto isso, o prefeito da ca-
pital fluminense, Marcelo Crivella 
(PRB), chegava a Frankfurt para 
dar início a um giro pela Europa, 
contrariando a promessa de que 
acompanharia os desfiles, uma 
tradição entre os mandatários da 
cidade. O governador Luiz Fer-
nando Pezão (MDB), que dias an-
tes dissera que o esquema de segu-
rança para proteger a festa estava 

“bem engrenado”, descansava no 
interior, na sua Piraí natal. O co-
mando da PM agiu. Deslocou para 
a Zona Sul parte do efetivo de 17 
mil homens que estava na Sapucaí 
e do batalhão de choque que opera 
na Rocinha desde 2017. Mas o es-
trago já estava feito.

DECRETO ASSINADO
Foi a gota d’água. No dia 16, o 

presidente Michel Temer assinou 
um decreto que determina a inter-
venção federal no Estado do Rio de 
Janeiro. Aprovada pelo Congres-
so dias depois, a medida significa, 
na prática, que toda a gestão da 
segurança do Estado passa para o 
governo federal até o dia 31 de de-
zembro. Para isso, foi nomeado um 
interventor, o general Walter Bra-
ga Netto, líder de 50 mil homens 
no Comando Militar do Leste (Rio 
de Janeiro, Espírito Santo e Minas 
Gerais) e agora de mais 50 mil nas 
polícias militar e civil, bombeiros e 
sistema penitenciário do RJ.

UMA NOVA
CHANCE

POLÍTICA | INTERVENÇÃO FEDERAL

Ação do Governo Federal mira o 
reaparelhamento da polícia fluminense para 

que as ações de combate à violência no Estado 
possam ganhar sustentabilidade
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Interventor Federal, 
General Braga Netto, 
acompanha ações na 
Vila Kennedy ao lado 

do General Mauro 
Sinott Lopes
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É a primeira ação nesse formato 
desde a promulgação da Constitui-
ção de 1988. A diferença em rela-
ção às operações para garantia da 
lei e da ordem (GLO), das quais o 
Exército já foi parceiro em outras 
ocasiões, em vários estados, é a au-
tonomia política e administrativa. 
Desta vez, todo o poder está nas 
mãos do interventor. Desde que 
assumiu a função, o general reitera 
que o trabalho das forças armadas 
no Rio é “gerencial” e tem como 
objetivo “recuperar a capacidade 
operativa dos órgãos de segurança 
pública” e “baixar os índices de cri-
minalidade no estado”. A morte de 
nove pessoas após tiroteio na Roci-
nha e uma chacina de cinco jovens 
em Maricá, no entanto, fizeram 
com que as ações nas ruas fossem 
intensificadas na última semana de 
março. 

O coronel Ubiratan Ângelo, co-
ordenador de segurança da ONG 
Viva Rio, acredita que a interven-
ção federal seja uma oportunidade 
para botar a casa em ordem. “É um 
período muito curto para agir nas 
causas dos problemas. São pouco 
mais de nove meses que servirão 
para reaparelhar as polícias, fazer 
a redistribuição do efetivo, impor 
uma lógica mais meritocrática e 
mudar aspectos operacionais”, enu-
mera. Para ele, a escolha do general 
Walter Braga Netto foi um acerto 
de Temer. “Ele poderia ter nomea-
do qualquer pessoa, mas, por uma 
questão estratégica, optou por um 
militar que tem o conhecimento da 
cultura das tropas, o que facilita so-
bremaneira a atenção do efetivo às 
suas ordens”, avalia Ubiratan.

POLÍTICA | INTERVENÇÃO FEDERAL

NÚMEROS DE 
UMA TRAGÉDIA

Estupros
(comparação 
entre primeiros 
semestres)

Fonte:
Instituto de 
Segurança Pública (ISP) 
do Rio de Janeiro

A escalada da violência no Rio de Janeiro é confirmada pelas estatísticas. 
Órgão ligado ao Governo do Estado, o Instituto de Segurança Pública (ISP) 
atesta que o problema aumenta em vários níveis
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APROVADA PELO CONGRESSO, A INTERVENÇÃO 
SIGNIFICA, NA PRÁTICA, QUE TODA A GESTÃO DA 
SEGURANÇA DO ESTADO PASSA PARA O GOVERNO 
FEDERAL ATÉ 31 DE DEZEMBRO

No dia 27 de março, o presiden-
te assinou uma Medida Provisória 
(MP) que destina R$ 1,2 bilhão para 
a intervenção no Rio. Pelos cálcu-
los da assessoria do interventor, 
no entanto, seriam necessários ao 
menos R$ 3,1 bilhões só para qui-
tar dívidas com fornecedores e co-
locar o salário dos policiais em dia. 
Crítico da intervenção, o cientista 
político Guaracy Mingardi acredi-
ta que a ação tem efeito paliativo. 
“O desafio vai ser fazer com que 
isso engrene com efetivos nor-

mais”, alerta o subsecretário nacio-
nal de Segurança Pública durante 
o governo Lula. Para ele, a pre-
sença dos militares nas ruas serve 
apenas para criar uma sensação de 
segurança. “É como se desse uma 
injeção de policiais. É evidente que 
vai haver um decréscimo no cri-
me”, afirma.

Mesmo que reconheça a ne-
cessidade de gerenciamento e de 
uma “limpeza ética” das corpora-
ções, Mingardi acredita que esse 
trabalho deve ser cotidiano, sob o 

comando de um administrador de 
reconhecida competência na área. 
“O fato de o indivíduo ser um ge-
neral não o torna um especialista 
em segurança pública”, diz. Para 
ele, os problemas que terão de ser 
enfrentados quando o decreto cair 
e o efetivo voltar ao normal serão 
os mesmos que fizeram com que 
as Unidades de Polícia Pacificado-
ra (UPPs) fracassassem. “São es-
truturas muito caras, que o Estado 
não tem condições de manter”, 
analisa.

NECESSIDADE DE TRANSFORMAÇÃO
Segundo pesquisa realizada 

pelo Datafolha entre os dias 20 e 
22 de março na capital fluminen-
se, 76% dos moradores da cidade 
são favoráveis à intervenção, e 
52% acreditam que a situação vai 
melhorar após o fim do decreto. 
A maioria (71%), no entanto, não 
vê diferença no combate à violên-
cia desde que o Exército assumiu 
o comando das atividades na área 
de segurança. A avaliação popular 
pouco mudou após o assassina-
to da vereadora Marielle Franco 
(PSOL) e de seu motorista, Ander-
son Gomes. Antes do ocorrido, a 
aprovação era de 79%.

A Vila Kennedy, na Zona Oeste 
do Rio de Janeiro, foi o local es-
colhido como laboratório para a 
intervenção. Desde os primeiros 
dias de trabalho, os militares rea-
lizaram na comunidade as chama-
das “operações de estabilização do 
território”. Foram retirados obs-
táculos e barricadas das ruas para 
facilitar a entrada de serviços e o 
trânsito dos moradores e de carros M
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O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio 
Etchegoyen, foi um dos homenageados no V Jantar de Abertura do Ano 
Legislativo, promovido pela Revista VOTO em 26 de fevereiro [leia mais 
sobre o evento na página 68]. No seu discurso, o general do Exército, um dos 
principais assessores do presidente na área de segurança pública, fez uma 
defesa contundente da intervenção. Confira os trechos mais marcantes:

“O INTERESSE PRIMEIRO DE 
QUALQUER SOCIEDADE É QUE 
SEUS FILHOS SOBREVIVAM”

POLÍTICA | INTERVENÇÃO FEDERAL

“Vivem no Rio de Janeiro milhares 
de brasileiros que não desfrutam dos 
seus direitos e garantias individuais, 
que estão no artigo 5º da Constitui-
ção Federal. Vivem no Rio de Janeiro 
crianças, homens, mulheres, idosos, 
que não podem ir e vir. Que pagam 
pelo gás mais caro do país. Que pa-
gam pela água mais cara do país. 
Que são obrigadas a descer para o 
asfalto para incendiar pneus e protes-
tar porque morreu um chefe do tráfi-
co. Vivem no Rio de Janeiro chefes de 
família que pagam a mesada mensal 
para que suas filhas e mulheres não 
sejam violentadas. Vivem no Rio de Ja-
neiro crianças que convivem e lidam 
diariamente com o fuzil atravessado 
nas costas dos traficantes. Vive no Rio 
de Janeiro um estado paralelo impos-
to como modelo de justiça perverso. 
Vivem no Rio de Janeiro pessoas abas-
tadas, que têm que colocar grades, 
seguranças, automóveis, sensores, câ-
meras e, muitas vezes, assim mesmo 
são assaltadas.”

“Eu já dei inúmeras entrevistas 
sobre a intervenção. O que mais me 
surpreendeu é que ninguém me per-
guntou sobre essas pessoas. Ninguém 
me perguntou sobre o coitado que 
não pode sair de casa. Sobre a viúva 
que sustenta dois ou três filhos e não 
sabe por quanto tempo vai tê-los, 
mas que tem que esconder armas, 
drogas e traficantes dentro de casa. 
As perguntas foram se o Exército 
não iria traumatizar com fuzil lá em 
cima; se as Forças Armadas estavam 
fotografando alguém, se isso não era 
uma violência. Como se o trauma fos-
se combater o crime e não conviver 
com ele. E eu uso essa história para 
aproveitar que tantos formadores de 
opinião aqui estão. Para aproveitar a 
gente que tem microfone e capacida-
de: esse é o drama que nós vivemos. 
Nós não vivemos o drama dos que 
podem comprar carros blindados, 
que podem morar em condomínios 
com segurança. Ninguém se incomo-
da em ser fotografado na imigração 
para ir para os Estados Unidos com-
prar o enxoval do neto ou do filho. 
Ou para levar os filhos e os netos à 
Disney. Então, é a falta de referência 
a que nós chegamos que tem nos le-
vado a isso. E essa falta de referência 
tem um efeito tão estranho quando 
alguém quer enfrentar o problema.” 

“Cada geração, ao seu tempo, teve 
um desafio. A nossa tem um. Constru-
ímos uma belíssima democracia. Che-
gamos até aqui com uma democra-
cia que foi capaz de atravessar todas 
essas crises sem nenhum solavanco 
institucional. Mas não conseguimos 
ainda uma sociedade que tenha iden-
tificado quais são seus interesses. E o 
interesse primeiro de qualquer socie-
dade é que seus filhos sobrevivam. 
De que sejamos capazes de sair da 
discussão hipócrita e ideologizada, 
longe da realidade, de que existe cri-
me, organizações criminosas que se 
impõem contra cidadãos e nós não 
conseguimos fazer nada. Esse é o es-
forço.”

M
AR

CO
S 

N
AG

EL
ST

EI
N

/A
G

ÊN
CI

A 
PR

EV
IE

W

SÉRGIO ETCHEGOYEN
ministro-chefe do Gabinete de 

Segurança Institucional, durante V 
Jantar de Abertura do Ano Legislativo, 

da Revista VOTO



37

da polícia. A estrutura da UPP local 
foi recuperada, e um serviço social 
de ordenamento da comunidade 
foi realizado. Os militares também 
passaram a ajudar a PM no patru-
lhamento.

O coronel Ubiratan enfatiza que 
a “maioria esmagadora” das pesso-
as que vive nessas regiões não quer 
a presença do tráfico. Ele lamenta 
que o Estado ainda não tenha en-
contrado fórmulas para livrá-las 
do jugo dos criminosos, mas tam-
bém de seu próprio aparato. “A 
população das comunidades está 
sempre sob ocupação. Ou do trá-
fico, ou da milícia, ou da PM, ou, 
como agora, das tropas federais”, 
relaciona. Neste ponto admite: não 
basta intervir para pacificar o Rio, 
é preciso transformar.

“Acredito que o maior efeito 
da intervenção será mexer com as 
estruturas corrompidas do Rio de 
Janeiro, e isso pode nos dar a chan-
ce de melhorar as atividades da 
polícia no geral”, comenta Ubira-
tan. “Esse processo de ocupação é 
conceitual. Há uma expectativa de 
mudar aquele cenário interno da 
população, carente nesses espaços 
abandonados, para um cenário de 
convivência adequada, humano. 
Mas isso acaba não acontecendo, 
infelizmente”, pondera. De acordo 
com ele, experiências anteriores, 
como as ações nos complexos do 
Alemão (2010) e da Maré (2014) 
mostram que a saída das forças 
de repressão faz com que o tráfico 
logo se reestruture nos locais.

REFORÇO NA INVESTIGAÇÃO
Guaracy Mingardi defende o 

fortalecimento dos trabalhos de 

investigação. “A Polícia Civil tem 
sido deixada de lado aqui no Rio. 
Se não tem investigação, não tem 
resolução de crime. E quando isso 
desaparece, desaparece também a 
capacidade de controlar o crime 
profissional, o que não pode ser 
feito só através da prevenção”, ex-
plica. 

O chefe de segurança da ONG 
Viva Rio ressalta que a violência só 
poderá ser controlada quando o 
Estado agir para enfraquecer a es-
trutura econômica do crime orga-
nizado através de uma reavaliação 
de sua própria atuação. “O tráfico 

hoje gera uma quantidade imensa 
de dinheiro, e o Estado só gasta, 
não recebe um centavo disso. A 
corrupção recebe”, salienta.

Ainda é cedo para saber qual 
será o verdadeiro impacto da pri-
meira intervenção federal no país 
desde o início do período demo-
crático. A iniciativa, no entanto, 
rompe a inércia da União diante 
do histórico fracassado de su-
cessivos governos fluminenses. É 
uma nova chance para diminuir 
a violência no estado que melhor 
simboliza as belezas e as agruras 
do Brasil.

Desde que o tráfico de drogas se alastrou por todo 
o território estadual, na década de 1980, sucessivos 
governos tentam encontrar soluções para conter o 
avanço da criminalidade e da violência no Rio de Janeiro: 

Leonel Brizola (1983-1987)
Ao anunciar ações, Brizola disse que é 

preciso combater o crime, mas também 
agir nas suas causas, para que essa 

não se tornasse “uma guerra perdida”. 
Tráfico de drogas se espalhou pelas 

comunidades, e grupos de extermínio 
avançaram.

Leonel Brizola (1991-1994)
Ao assumir pela segunda vez, Brizola 

retomou políticas para reduzir abusos 
de PMs contra moradores dos morros. 

Criou a delegacia antissequestro e o 
embrião do disque-denúncia. Quando 

deixou o cargo, a taxa de homicídios era 
23% maior do que em 1991.  

Anthony Garotinho (1998-2002)
Mortes por bala perdida se tornaram 

cada vez mais recorrentes. Aconteceu a 
maior chacina da história do estado, com 

29 mortos, e policiais foram acusados 
pelo crime. Surgiram as milícias. 

Benedita da Silva assumiu governo, e a 
violência seguiu se espalhando.

Sérgio Cabral (2007-2014)
Uma nova política de segurança 

pública foi criada: as Unidades de 
Polícia Pacificadora (UPPs). Os índices 
de criminalidade diminuíram, mas em 
2013 começou uma nova escalada de 

violência. Entre 2008 e 2015, as Forças 
Armadas foram acionadas em oito 

ocasiões. 

Moreira Franco (1987-1991)
A polícia subiu aos morros e passou 
a combater com fuzil os bandidos. 
O RJ fez uma parceria com Governo 
Federal e Forças Armadas para 
reduzir principalmente o número de 
sequestros. A taxa de homicídios no 
período aumentou 39%. 

Marcello Alencar (1995 – 1998)
Nomeou um general para chefiar a 
segurança e retomou a política de confronto 
nas favelas. Criou um bônus para PMs por 
desempenho contra criminosos, apelidado 
de “gratificação faroeste”. Em 1995, a taxa 
de homicídios foi a 61,9 para cada 100 mil 
habitantes, a mais alta já registrada. 

Rosinha Garotinho (2003-2007)
Motins em presídios começaram a se 
espalhar pelo estado. Temendo uma 
intervenção federal, Rosinha nomeou 
o marido secretário estadual de 
Segurança. Os índices de violência não 
retrocederam, e as milícias aumentaram 
sua presença nas comunidades.  

Luiz Fernando Pezão (2015-)
O colapso financeiro do estado agravou 
a insegurança. Com a reestruturação de 
facções em diversos pontos do território 
estadual e um aumento gradual da 
violência, o governo reconheceu a 
incapacidade de lidar com o problema e 
pediu que a União intercedesse. 

V
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TÃO PRÓXIMAS,
POLÍTICA | EXEMPLOS DO MUNDO

Enquanto Medellín deu a volta por cima na 
criminalidade, Caracas ocupa a posição de cidade mais 
violenta do mundo. O que levou as duas cidades latino-

americanas a destinos tão diferentes? 

Medellín/Colômbia

Caracas/Venezuela
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Medellín e Caracas, distan-
tes pouco mais de 1.400 
quilômetros – distância 

ligeiramente superior à rota entre 
o Rio de Janeiro e Porto Alegre. 
Grandes concentrações urbanas 
latinas, ambas com mais de 2 mi-
lhões de habitantes, cujas histórias 
são marcada pela chaga da violên-
cia. No entanto, enquanto a cida-
de colombiana deixou para trás os 
tempos de sangue e se tornou um 
case internacional, hoje a capital 
venezuelana é o lugar mais vio-
lento do mundo. O que aconteceu 
nas duas metrópoles?

DO CAOS À SUPERAÇÃO
Meados dos anos 1980, início 

da década de 1990. O narcotrafi-
cante Pablo Escobar assombrava 
o mundo com seu império da co-
caína, abastecendo cidades como 
Nova York com toneladas da dro-
ga. Enquanto isso, a população 
de Medellín vivia a incerteza de, 
a qualquer momento, ser nova-
mente palco de uma guerra entre 
quadrilhas ou das forças policiais 
contra os criminosos. Isso sem 
contar a atuação das Forças Arma-
das Revolucionárias da Colômbia 
(FARC), que abandonaram as ar-
mas apenas em 2016. 

Em 1991, a taxa de homicídios 
chegou ao inacreditável número 
de 380 a cada 100 mil habitantes.  
Era a cidade mais violenta do pla-
neta. Para comparação, Natal, no 
Rio Grande do Norte, município 
com a pior situação no Brasil, tem 
hoje um índice de 102,56 assassi-
natos para cada 100 mil habitantes.

Após a morte de Escobar, em 
dezembro de 1993, a cidade ainda 
enfrentou por vários anos a epi-
demia da violência. A situação co-

meçou a mudar a partir de 2002, 
com a eleição de Álvaro Uribe. O 
presidente decidiu encarar o cri-
me com força de guerra. Refor-
çou a inteligência e a repressão, 
com o apoio de leis mais severas. 
Ao mesmo tempo, houve um in-
vestimento pesado em programas 
sociais, como integração dos bair-
ros mais pobres ao centro e ca-
pacitação profissional. O governo 
incentivou empreendedores, em 
uma parceria do Estado com os 
setores privados. A sistematização 
de dados sobre o crime também 
constituiu um fator essencial para 
a reversão do cenário.

MEDELLÍN VIU SUA TAXA DE HOMICÍDIOS CAIR 
PARA 21 POR 100 MIL HABITANTES – 
REDUÇÃO DE 94% EM 15 ANOS. NA ÚLTIMA 
DÉCADA, VEM EMPILHANDO PRÊMIOS DE 
INOVAÇÃO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE

A inauguração do teleférico li-
gando as favelas Popular, Andalu-
cía e Santo Domingo ao metrô de 
Medellín foi uma etapa importan-
te. Combinados, os esforços resul-
taram em uma enorme transfor-
mação na cidade, que viu sua taxa 
de homicídios cair para 21 por 100 
mil habitantes – redução de 94% 
em 15 anos. Na última década, Me-
dellín vem empilhando prêmios 
de inovação, turismo e sustenta-
bilidade.

“Tivemos de chegar ao fundo 
do poço da violência para enten-
der a necessidade de trabalhar 
juntos pelo desenvolvimento da 
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cidade. Desde então, temos a ma-
turidade política de continuar os 
programas que funcionam, inde-
pendentemente de qual partido 
esteja na prefeitura”, disse o pre-
feito de Medellín, Federico Guti-
érrez, em entrevista recente. 

DESEQUILÍBRIO COMPLETO
Do outro lado da fronteira, 

Caracas enfrentava em 1987 uma 
considerável, mas ainda não alar-
mante. taxa de assassinatos, de 
19,1 por 100 mil habitantes, se-
gundo levantamentos oficiais. 
Dois anos depois, a situação se 
instabilizou com o “Caracazo”, 
uma série de fortes protestos con-
tra medidas do então presidente 
Carlos Andrés Pérez. Sucedidas 
por saques e aumento da violên-
cia, as manifestações foram dura-
mente reprimidas pelo governo, 
que chegou a suspender as garan-
tias constitucionais. Dados oficiais 
indicam a morte de 276 pessoas, 
mas organizações independentes 
estimam que a cifra poderia che-
gar a 3 mil.

Os incidentes fortaleceram o 
projeto político de Hugo Chávez, 
que em 1992 tentaria um golpe 
de Estado. Em 1998, o militar é 
eleito presidente e dá início ao 
bolivarianismo. As ações chavistas 
acabaram por desarticular as for-
ças policiais, além de promover 
o desarmamento da população. A 
indiferença do governo à violên-
cia fez a taxa de homicídios passar 
de 50,1, em 1997, para 130 por 100 
mil habitantes em 2008.

A situação chegou ao colap-
so após a morte de Hugo Chávez, 
em 2013. A consequente degrada-
ção da democracia na Venezuela, 
agravada pela ditadura de Nicolás 
Maduro, foi acompanhada pela 

EM COMPLETO FLAGELO SOCIAL 
E ECONÔMICO, CARACAS VÊ AS 
CONSEQUÊNCIAS DA TRAGÉDIA BOLIVARIANA 
NOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA: EM 2017, FORAM 
REGISTRADOS 3.387 HOMICÍDIOS

falência da economia. Em 2017, a 
inflação do país chegou a 2.616%, e 
o PIB teve queda de 15%. A pobreza 
atinge hoje 87% da população, que 
precisa de quilos de notas de bo-
lívar, a moeda local, para comprar 
produtos básicos como um saco de 
açúcar – quando tem para vender. 

Em completo flagelo social e 
econômico, Caracas vê as conse-
quências da tragédia bolivariana 
nos índices de violência: em 2017, 
foram registrados 3.387 homicí-
dios — 111,19 para cada 100 mil ha-
bitantes. Sem saídas no horizonte, 
a população está se mudando para 

a Colômbia e o Brasil. Somente o 
estado de Roraima já recebeu mais 
de 40 mil venezuelanos.

Enquanto Maduro atribui a 
culpa da catástrofe às “forças im-
perialistas”, Caracas e os vene-
zuelanos definham sob a égide 
da ditadura socialista. Ao mesmo 
tempo, Medellín mostra ao mun-
do que a força da lei e o investi-
mento social podem derrotar os 
horrores da violência. Caminho 
que serve de inspiração e esperan-
ça para os brasileiros, que aguar-
dam ansiosos por soluções para 
ter mais segurança.

POLÍTICA | EXEMPLOS DO MUNDO
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Inspirada em exemplos como Medellín, a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, vem reforçan-
do sua atuação na segurança pública. “Em tese, essa é uma competência do Estado. Mas não pode-
mos deixar de contribuir para uma área que é tão importante para a população”, diz o prefeito Luiz 
Carlos Busato. Por meio do tripé integração, inteligência e investimento, a Secretaria de Segurança 
aplica mensalmente R$ 2,4 milhões em ações da área. Além disso, R$ 860 mil anuais são destina-
dos às polícias, aos Bombeiros e ao serviço penitenciário. Em fevereiro, a prefeitura entregou 45 
viaturas aos órgãos de segurança, num investimento de R$ 5 milhões.

EXEMPLO NO RIO GRANDE DO SUL
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QUANTO CUSTA | IGOR MORAIS

MUITO ALÉM DO QUE 
TEM SIDO FEITO

IGOR MORAIS
PÓS-DOUTORANDO EM 

ECONOMIA APLICADA 
E DATA SCIENCE NA 

UNIVERSIDADE DA 
CALIFÓRNIA – RIVERSIDE
igoracmorais@gmail.com

COMBATE AO CRIME:

Nos últimos anos, o brasilei-
ro se encontra perplexo e 
assustado com a escalada 

do crime em suas várias vertentes. 
Estamos falhando em controlá-lo, 
desde um simples roubo de celu-
lar até o mais problemático que 
envolve assassinatos. Isso para não 
dizer sobre a corrupção que vem 
desviando enorme soma de rique-
za todos os anos. Essa ineficiência 
do Estado nas três esferas de gestão 
custa caro para todos nós. Podemos 
dividir em custos públicos, que são 
os recursos destinados para infra-
estrutura de polícia, judiciário, pri-
sões e material de consumo; custos 
privados relacionados à segurança 
particular e demais investimentos; 
e custos sociais como a redução da 
sensação de felicidade, liberdade de 
viver em sociedade, vidas perdidas 
e renda que se deixa de gerar nessas 
condições. 

Esses aspectos já são bem es-
tudados pelos pesquisadores que, 
há anos, identificaram os custos 
econômicos e sociais da violência. 
Uma morte, um trauma e o medo 
de sofrer um ataque físico ou as-
salto, por exemplo, geram sequelas 
psicológicas que reduzem a felici-
dade e a produtividade das pesso-
as. A pesquisa “Os custos do crime 
e da violência: Novas evidências e 
constatações na América Latina e 
Caribe” aponta que o custo médio 
do crime no Brasil é da ordem de 
3,78% do PIB todo ano.

Essa situação resulta em um 
dos continentes mais perigosos do 
mundo. A nossa taxa de homicídios 
(30 por grupo de 100 mil habitan-

tes) é maior que a média da região 
(23 por 100 mil habitantes), fazen-
do com que o país seja responsável 
por nada menos que 52% de todo 
o custo relacionado a homicídios 
no continente. E isso é perceptível 
para todos, como apontado em 
pesquisa da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), que mostrou 
que a violência se tornou um pro-
blema para 1 em cada 3 brasileiros, 
e mais da metade apontou a cor-
rupção como uma grande mazela. 
São preocupações maiores do que 
o item “educação e miséria” e que 
certamente devem estar em debate 
nas eleições deste ano. 

Diante desses números, é natu-
ral imaginar que há uma grande 
expectativa para se encontrar ime-
diatamente a solução de um pro-
blema complexo. Mas “para todo 
problema complexo existe uma 
solução simples que, invariavel-
mente, está equivocada”, dizia H. 
L. Mencken. Ou seja, para resolver 
o problema da violência no Brasil, 
não basta aumentar as verbas para 
compra de material ou contrata-
ção de pessoal. Ou, simplesmente, 
enviar o Exército para determina-
das regiões em uma situação onde 
não há como fazer identificação e, 
muito menos, fazer uso do poder 
de polícia. 

Claramente, dá para ver que 
nossos governantes estão confusos 
com o enfrentamento do tema e 
muitos intelectuais se abraçaram 
em discursos equivocados de per-
seguição racial ou de classe para 
defender menos rigor no combate 
ao crime – chegando a demandar, 

NOSSA TAXA DE HOMICÍDIOS 

É MAIOR QUE A MÉDIA DA 

REGIÃO, FAZENDO COM QUE 

O PAÍS SEJA RESPONSÁVEL 

POR 52% DE TODO O CUSTO 

RELACIONADO A HOMICÍDIOS 
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inclusive, abrandamento de penas 
ou o fim da polícia. Além disso, fal-
ta organização, transparência, inte-
gração de dados e mais consulta aos 
pesquisadores e especialistas, que 
via de regra não passam nem perto 
das secretarias de segurança públi-
ca espalhadas pelo país. Será que 
está difícil enxergar que a solução 
do combate ao crime é muito mais 
ampla, passa pelos aspectos que en-
volvem o fato e vai até a conclusão 
do processo de investigação? 

O QUE FAZER?
Isso envolve discutir nosso mo-

delo de registro, estrutura de su-
porte para investigação, acompa-
nhamento do processo, definição 
das penas e instâncias com discus-
são sobre as leis e também sobre 
o encarceramento. O processo de 
registro já começa errado. Quem 
precisou documentar um crime 
em uma delegacia, mesmo que seja 
a comunicação de um roubo, sabe 
a dificuldade e o tempo que se leva 
para concluir esse processo. 

A infraestrutura precária das de-
legacias é notícia em todo o Brasil, 
com situações onde faltam salas de 
interrogatório e gasolina. Há tam-
bém teto com goteira e telefone 
desligado, e muitas delegacias ain-
da usando máquinas de datilografia 
e arquivos de papel – o que faci-
lita a perda de provas e dificulta a 
transparência na informação. Sem 
infraestrutura não há como dar 
andamento na investigação, e isso 
prejudica a solução dos casos e gera 
desperdícios de recursos. 

Quando conseguimos elemen-
tos suficientes para levar o processo 
adiante, esbarramos na legislação 
com o emaranhado de leis e cami-
nhos alternativos que atrasam os 
processos e ajudam a aliviar a pena 
dos condenados. Tudo isso contri-
bui para gerar no brasileiro a sensa-
ção de impunidade e, assim, acaba 
se tornando um estímulo ao crime.

O último relatório da Justiça 
mostra que ainda temos um cami-
nho longo a percorrer para gerar a 
sensação de rigor da lei. O tempo 
médio de uma sentença em pri-
meiro grau na Justiça Federal é de 
4 anos. E a tramitação de processos 
pendentes na fase de execução de 
primeiro grau nas justiças estaduais 
leva em média 7 anos e 5 meses. No 
Tribunal de Justiça de São Paulo, o 
mais lento do Brasil, esse prazo vai 
a 9 anos e 4 meses. A título de com-
paração: nas cortes americanas, a 
média de tempo de um processo 
civil na fase de prejulgamento leva, 
em média, 11,7 meses, e durante o 
julgamento e conclusão, outros 12,6 
meses. 

Algumas pesquisas apontam os 
efeitos positivos de manter as crian-
ças por mais tempo na escola, in-
vestir na melhoria de infraestrutura 
das cidades, mantendo-as limpas, e 
também tornar as leis mais críveis, 
sem abrandamento. As regiões que 
estão em estágio mais avançado já 
se utilizam da inteligência artificial 
para prever os locais e horários com 
maior probabilidade de ocorrência 
de um crime e, com isso, direcionar 
os agentes para atuar na preven-
ção. Além disso, há diversos outros 
campos de aplicação da inteligência 
artificial em uso, como sistema de 
detecção de disparos de armas de 
fogo, reconhecimento facial, leitura 
de placa de veículos e até um siste-

ma que pode orientar a justiça sobre 
o perfil de uma pessoa na hora do 
julgamento. Nos Estados Unidos, já 
se discute como usar a tecnologia 
blockchain para registro de infor-
mações relacionadas ao crime, com 
o intuito de reduzir custos e acelerar 
o processo de investigação. 

O campo para melhoria do mo-
delo brasileiro é fértil, e o ano elei-
toral é o momento ideal para de-
mandarmos ações mais inteligentes 
no combate ao crime por parte dos 
políticos. E que eles entendam que 
dá para fazer muito mais do que 
tem sido feito, cobrando menos 
impostos da população.

Precisamos debater de forma sé-
ria o tema, escutar os profissionais 
da área, aplicar estudos de caso de 
outros países e retirar da mão dos 
políticos o poder de decisão na ges-
tão. Isso é um assunto de Estado, 
não de governos. Situações seme-
lhantes, em que a violência fugiu 
ao controle, já foram verificadas 
em diferentes locais do mundo – 
e a resolução sempre passou pela 
aplicação de um conjunto eficaz de 
ações. São aspectos que vão desde a 
integração da polícia com a comu-
nidade até o controle da venda de 
álcool para menores de idade e em 
determinados horários. 
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Primeira governadora do Rio Grande do Sul, 
Yeda Crusius conquistou espaços na economia e na 
política, ambientes tradicionalmente de maioria masculina. 
Agora, como deputada federal, atua para ampliar a 
participação das mulheres na vida pública

A trajetória de Yeda Rora-
to Crusius é marcada pelo 
pioneirismo. A paulistana 

que adotou o Rio Grande do Sul 
como morada foi conquistando 
seu espaço e abrindo portas para 
a participação da mulher em se-
tores marcados por uma tradição 
masculina. Formada em Econo-
mia pela Universidade de São Pau-
lo (USP), desembarcou na capital 
gaúcha em 1970, onde foi profes-
sora do Departamento de Econo-
mia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). Lá, 
tornou-se a primeira mulher a 
dirigir a Faculdade de Economia, 
entre 1991 e 1992. Na mesma épo-
ca, foi comentarista econômica na 
RBS TV, sendo uma das raras vozes 
femininas a falar sobre o assunto 
na televisão.

Em 1990, começou sua cami-
nhada na política, filiando-se ao 
PSDB. Três anos mais tarde, foi 
escolhida pelo presidente Itamar 
Franco para ser a ministra do Pla-

nejamento, Orçamento e Coorde-
nação. No ano seguinte, em 1994, 
tornou-se uma das primeiras mu-
lheres eleitas à Câmara dos Depu-
tados pelo Rio Grande do Sul, ao 
lado de Esther Grossi (PT). 

Em 2006, após três manda-
tos no Congresso, partiu para seu 
maior desafio: a disputa pelo go-
verno do RS. Contrariando as ex-
pectativas, Yeda foi eleita, sendo 
a primeira mulher a governar o 
Estado. Ao longo de quatro anos, 
imprimiu marcas que hoje pare-
cem impossíveis de se alcançar em 
tão pouco tempo. Yeda chegou ao 
“déficit zero”, permitindo que o 
Executivo pudesse pagar as contas 
em dia — até mesmo antecipada-
mente. A dívida pública entrou em 
ritmo de queda. E novos investi-
mentos puderam ser feitos em to-
das as áreas.

Agora, está em seu quarto man-
dato como deputada. A parlamen-
tar trabalha pela criação do Plano 
Nacional de Prevenção da Violên-

POR MAIS 
PARTICIPAÇÃO
FEMININA

POLÍTICA | ENTREVISTA

cia, objeto de um projeto de lei e 
uma frente mista no Congresso. 
Também como presidente nacio-
nal do PSDB Mulher, está empe-
nhada em trazer mais mulheres à 
vita pública. A tucana fala à Revista 
VOTO sobre os desafios e soluções 
para ampliar a participação femi-
nina na política e em toda a socie-
dade. Para que, assim como Yeda, 
mais e mais mulheres possam ser 
pioneiras.
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As mulheres são hoje a maioria da 
população, mas ainda estão pouco 
representadas na política. No Con-
gresso, somam 11% dos parlamen-
tares. A que atribui esse quadro? 
Os partidos ainda não assimila-
ram a agenda da participação po-
lítica das mulheres, que é mun-
dial. Leis já foram feitas, como 
a das cotas [as mulheres devem ser, 
pelo menos, 30% das candidaturas 
para cargos legislativos], e institui-

ções como o Tribunal Superior 
Eleitoral estão atuando para fazer 
com que seja efetiva uma maior 
igualdade no preenchimento de 
espaços políticos. No PSDB, por 
meio do PSDB Mulher, temos 
feito cursos de capacitação para 
candidatas e para eleitas. Em nú-
mero de votos dos eleitores, obti-
vemos crescimento que, embora 
pequeno, mostra que esse é o ca-
minho: capacitação e conscienti-

zação para a questão da mulher 
na política.

Qual sua experiência pessoal como 
mulher na política? Enfrentou al-
gum tipo de preconceito nesses am-
bientes?
No começo da minha carreira po-
lítica, eu não era nova, já era muito 
conhecida. Tinha uma vida desen-
volvida na área de economia, era 
comunicadora, professora univer-
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sitária, consultora. Nasceu o PSDB, 
e logo fui escolhida ministra do 
Planejamento do governo Itamar 
Franco. Então, meu começo foi di-
ferente, com um cargo político do 
mais alto valor, porque o Itamar 
disse: “eu quero mulheres no meu 
ministério”. Ele foi, na verdade, um 
inovador no campo da política. E 
quando fui disputar eleição, no ano 
seguinte, já era conhecida. Fui eco-
nomista que foi fazer política no 
fim da hiperinflação. Então, nesse 
campo, não houve resistência.

De que forma essa baixa represen-
tatividade se reflete para a mulher 
na sociedade?
As mulheres costumam se com-
prometer com os direitos sociais 
em seu sentido mais amplo, como 
escreve a Constituição. Não acho 
que sejam direitos das mulheres, 
embora elas se envolvam mais. São 
os direitos de todos: saúde, educa-
ção, segurança, direitos políticos. 

bem-sucedida na solução de seus 
problemas.

Quais as soluções para mudar esse 
quadro? As cotas para mulheres são 
um caminho adequado?
Um pouco já tem sido feito quanto 
às cotas. Mais uma vez, tem de ser 
por lei. E, no limite, fazer o que a 
França fez em 2017: nas listas, ter 
um homem, uma mulher, 50% para 
cada. O problema está na cultura 
partidária. A questão é que as insti-
tuições ligadas ao poder ainda não 
se abriram. Depois é natural. Na so-
cial-democracia europeia, os parla-
mentos chegaram naturalmente a 
mais de 50% de mulheres. Lá, a for-
ma de trabalhar permite essa parti-
cipação da mulher. E, de uma certa 
forma, a sociedade exige o trabalho 
da mulher na política.

Como é a situação da mulher na po-
lítica em outros países?
Varia muito. O Brasil, vergonho-
samente, ocupa o último lugar em 
participação feminina na América 
do Sul. Basta analisar os vinte paí-
ses mais bem colocados no ranking 
mundial da ONU em igualdade de 
gênero e participação feminina na 
política, e comparar com os líderes 
em desenvolvimento humano. Há 
uma relação direta. Quanto maior 
a participação da mulher na vida 
pública de um país, em melhores 
condições vive seu povo.

Que iniciativas são desenvolvidas 
pelo PSDB para fomentar a partici-
pação da mulher na política?
Temos, desde 1998, o PSDB Mu-
lher, do qual fui a primeira presi-
dente e, hoje, novamente, estou à 
frente. Nesses 20 anos, formamos 
uma rede forte, muito bem desen-
volvida e amparada pelas novas 
leis ligadas à busca de uma maior 
participação da mulher na política. 

POLÍTICA | ENTREVISTA
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Logo no início de sua carreira política, Yeda foi 
escolhida ministra do Planejamento do governo 
Itamar Franco

“UMA SOCIEDADE 
IGUALITÁRIA EM 

PARTICIPAÇÃO FEMININA 
NA POLÍTICA É MAIS BEM-

SUCEDIDA NA SOLUÇÃO DE 
SEUS PROBLEMAS”

Em seguida, os direitos específicos: 
salários iguais, combate à violência 
doméstica e proteção às crianças. 
Nossos interesses são múltiplos 
e, como tal, devem ser tratados. A 
baixa representatividade femini-
na na política se reflete na menor 
quantidade de políticas públicas 
de interesse da população. Uma 
sociedade igualitária em partici-
pação feminina na política é mais 
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No Congresso, a deputada propôs projeto de lei que 
institui o Plano Nacional de Prevenção à Violência

“OS PARTIDOS ESTÃO 
PERCEBENDO A DEMANDA 
SOCIAL PARA PROMOVER A 
PARTICIPAÇÃO DA MULHER”

cial contra a mulher. Propus na Câ-
mara o projeto de lei 9.322/2017, 
que institui o Plano Nacional de 
Prevenção à Violência. Em 2017, 
criei a Frente Parlamentar Mis-
ta de Prevenção à Violência, que 
tem como meta contribuir para 
a redução dos índices de violên-
cia em todo o país. Realizamos 
audiências públicas nas quais fo-
camos nas questões da violência 
doméstica e contra a mulher, além 
das iniciativas de sucesso em vá-
rios níveis. Além disso, defendo 
a criação do Fundo Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra 
a Mulher, que é o objetivo do PL 
7.371/2014, desenvolvido a partir 
da comissão parlamentar sobre o 
tema. A sugestão é que recursos do 
orçamento da União e doações de 
entidades e empresas contribuam 
para instituir mais delegacias espe-
ciais e programas de acolhimento 
às vítimas. A sociedade está cada 
vez mais violenta. E isso recai so-
bre os mais vulneráveis, como as 
mulheres e crianças. Mudar isso 
representa tomar uma série de 
ações para agir não apenas quando 
a violência é registrada, mas para 
prevenir que ela aconteça.

A senhora acredita que teremos 
mais mulheres eleitas em 2018?
Sim, há todo um potencial para ele-
germos mais mulheres. Os partidos 
estão percebendo a demanda social 
para promover a participação da 
mulher, para que a sociedade seja 
mais igualitária, menos injusta e 
com uma política mais eficiente. 
Isso o PSDB sempre demonstrou 
ter com suas eleitas e eleitos. E, ago-
ra com os 30% do fundo destinados 
às candidaturas femininas, os pró-
prios partidos deverão fazer uma 
avaliação bem precisa de mulheres 
com potencial de voto. É bom para 
eles e para a sociedade.

Como a cota dos 30% e, recente-
mente, a decisão do STF para que 
essa cota seja acompanhada da dis-
tribuição proporcional do fundo 
partidário para as candidaturas. 
Até agora, quem sabe pela falta de 
apoio financeiro, muitas mulheres 
com propensão e capacidade não se 
viam incentivadas a fazer política. 
No PSDB Mulher, realizamos cur-
sos para qualificar essas mulheres, 
com apoio da Fundação Konrad 
Adenauer, ligada ao CDU, partido 
da democracia cristã na Alemanha, 
da Angela Merkel. E, assim que elei-
tas, também realizamos cursos para 
que elas possam enfrentar os desa-
fios de gerenciar sua prefeitura, de 
estar nos parlamentos.

Como são esses cursos para as mu-
lheres?
Tivemos um exemplo agora em 
março, quando realizamos em 
Porto Alegre o primeiro curso de 
preparação de pré-candidatas do 
PSDB Mulher, reunindo 112 mulhe-
res dos sete estados do Sul e Sudes-
te. Foi uma atividade que qualquer 
empresa gostaria de ter, com es-
pecialistas de alto quilate trazendo 
preparação para argumentação, co-
nhecimento do que é preciso para 
fazer política, legislação eleitoral, 
novas técnicas de marketing, pro-
teção contra fake news. Em maio, 
faremos uma nova edição em Reci-
fe, para as mulheres do Nordeste. E, 
em junho, o terceiro seminário, em 
Belém, voltado para o Norte e Cen-
tro-Oeste. E o que sai como avalia-
ção desses cursos é que as mulheres 
se sentem mais dispostas, fortes e 
preparadas para o embate eleitoral.

Que temas têm sido discutidos na 
Câmara sobre as questões da mu-
lher?
Um tema que sempre trabalhei é a 
prevenção da violência, em espe- V
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POLÍTICA | FÓRUM DA LIBERDADE

Seis pré-candidatos ao Planalto 
apresentaram suas credenciais 
no 31º Fórum da Liberdade. 
Outro destaque do evento foi a 
participação de Sérgio Moro, em 
sua primeira aparição pública após 
decretar a prisão de Lula
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Os pilares para a transforma-
ção do Brasil em um país 
mais desenvolvido estive-

ram em debate no 31º Fórum da 
Liberdade, que ocorreu nos dias 9 
e 10 de abril no Centro de Even-
tos da PUCRS, em Porto Alegre. 
Com o tema “A voz da mudança”, 
o evento teve como destaques um 
painel com seis pré-candidatos à 
presidência da República e uma 
palestra do juiz federal Sérgio 
Moro.

Para um auditório lotado, os 
presidenciáveis encerraram o 
primeiro dia de atividades do fó-
rum. Os postulantes ao Palácio do 
Planalto tiveram 15 minutos para 
apresentar suas ideias sobre o futu-
ro do país. Em seguida, responde-
ram a questionamentos da plateia.

O primeiro a subir ao palco foi 
João Amoêdo, do NOVO, que cri-
ticou o desequilíbrio das contas 
públicas, os altos juros e o Estado 
intervencionista e paternalista. “Se 

UM ENSAIO 
PARA OS DEBATES

Flávio Rocha (PRB), João Amoêdo 
(NOVO), Marina Silva (Rede), 

presidente do IEE, Júlio César 
Bratz Lamb, Ciro Gomes (PDT), 

Henrique Meirelles (MDB) e 
Geraldo Alckmin (PSDB)
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nada for feito, toda a nossa arreca-
dação será usada exclusivamente 
para o pagamento de aposentado-
rias”, criticou. 

Para Henrique Meirelles (MDB), 
o empreendedorismo no país pre-
cisa ser debatido, pois não há es-
trutura para tal. “O fundamental é 
ter um eixo de responsabilidade de 
macroeconomia, a partir do qual 
as pessoas possam crescer para ge-
rar emprego e renda”, afirmou.

“Para pagar o serviço público, 
não há recurso. Mas para pagar 
cheques de seis dígitos, há dinhei-
ro”, criticou Flávio Rocha (PRB), 
que chamou atenção para a falta de 
investimentos nos serviços públi-
cos e o pagamento de propinas em 
diversos escândalos de corrupção.

Questionado sobre privatiza-
ções, Ciro Gomes (PDT) admitiu 
que as enxerga como ferramentas. 
“Nossas ideias fixas estão nos dei-
xando de fora de possíveis parce-
rias internacionais. Que tipo de 
Estado precisamos? Nem grande, 
nem pequeno, mas o necessário”, 
defendeu.

Para Marina Silva, da Rede, o 
país a ser alcançado é aquele em 
que os preceitos se baseiam em 
fraternidade, lealdade e irman-
dade. “Nós queremos ser social-
mente justos e economicamente 
equilibrados, tendo a ética como 
valor de união entre indivíduos e 
natureza”, destacou.

Encerrando o painel, Geraldo 
Alckmin (PSDB) enfatizou a neces-
sidade de reformas para que o Bra-
sil tenha crescimento sustentável. 
“Não adianta crescimento cíclico, 
porque o país vai cair novamente. 
Precisamos resolver a causa, para 
cessar a consequência.”

LAVA JATO E MÃOS LIMPAS
No segundo dia de debates, 

o juiz federal Sérgio Moro foi o 
grande destaque. Responsável por 

“NÓS NÃO SOMOS INERENTEMENTE 
CORRUPTOS. NÓS CRIAMOS UM 
AMBIENTE QUE FAVORECE A CORRUPÇÃO. 
A QUESTÃO É FAZER A COISA CERTA.”

expedir a ordem de prisão contra o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, o magistrado participou do 
painel “A Lei”, ao lado do promo-
tor Antonio Di Pietro, da Operação 
Mãos Limpas, da Itália, e do pro-
fessor de ciência política Adriano 
Gianturco.

“Nós não somos inerentemente 
corruptos. Nós criamos um am-
biente que favorece a corrupção. A 
questão é fazer a coisa certa”, assi-
nalou Moro. Para o juiz, “não pode 
o agente do setor privado reclamar 

da ineficiência do Estado e da cor-
rupção quando ele mesmo não faz 
a sua parte”. 

Nos dois dias de debates, o fó-
rum reuniu especialistas nacionais 
e internacionais, que debateram 
assuntos como novos caminhos 
para a América Latina, politica-
mente incorreto e empreende-
dorismo. Também palestraram o 
psiquiatra inglês Theodore Dal-
rymple, o presidente do Conselho 
de Administração do Ayn Rand 
Institute, Yaron Brook, a escritora 
Lya Luft, o ex-presidente bolivia-
no Carlos Mesa e o ex-treinador da 
Seleção Brasileira de Vôlei Bernar-
dinho.

No evento, foram entregues 
ainda o Prêmio Libertas, que reco-
nheceu o consultor em governança 
corporativa Carlos Bierdermann, e 
o Prêmio Liberdade de Imprensa, 
para Miguel Otero, CEO do jor-
nal El Nacional, da Venezuela. O 
Fórum da Liberdade teve o patro-
cínio de Atlas Project, CMPC, Ger-
dau, Grupo RBS e Ipiranga. V
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O clássico eternizado por Édith Piaf se aplica com 
exatidão à visão de empresários franceses sobre 

o Brasil. Não, eles não se arrependem de nada. 
Investiram aqui durante a crise e enfrentaram 

muitos desafios. Agora, com o país virando a 
página, estão otimistas com o que virá pela frente

AUGUSTIN DE MONTESQUIOU/UNSPLASH

NON, 
JE NE REGRETTE 

RIEN

ECONOMIA | FRANÇA NO BRASIL
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Desemprego ou retomada 
do consumo? Estabilização 
ou aumento da inflação? 

Variação positiva nos números da 
indústria ou rebaixamento na nota 
pelas agências de risco? Retração 
do PIB ou tímido crescimento? As 
dúvidas e incertezas se repetiram 
ao longo de 2017 quando o assun-
to nas rodas de discussões chegava 
à crise econômica brasileira e às 
possibilidades de superação.  

Foram três anos de episódios 
de retração e queda. Mas, em ju-
nho do ano passado, alguns indi-
cadores elevaram a esperança de 
empresários e trabalhadores. Os 
dados surpreenderam positiva-
mente, dando sinais de que seriam 
os primeiros passos para a retoma-
da. Mais adiante, no segundo tri-
mestre do ano, os analistas já olha-
vam o momento como o ponto de 
curvatura do processo, sobretudo 
em função dos resultados da pro-
dução industrial e do varejo. E, 
assim, sucessivamente, o decorrer 
dos meses passou a consolidar a li-
nha ascendente, com uma ou outra 
queda, do diagrama da economia.   

Em março, quem acompanhou 
a visita da Agence Française de Dé-
veloppement (Agência Francesa de 
Desenvolvimento) ao Rio Grande 
do Sul saiu confiante. A mensagem 
foi clara: enfim, superamos os pio-
res momentos. Diplomatas e 45 
dirigentes dos maiores grupos da 
França – entre os quais Carrefour, 
Renault, Accor, Saint-Gobain, Air 
France e Leroy Merlin – estiveram 
com o Governo do Estado para a 
assinatura de um contrato de cré-
dito de 50 milhões de euros (cerca 
de R$ 200 milhões) para financiar 
projetos de impacto positivo sobre 
o meio ambiente e o clima. 

Mais do que uma assinatura, 
eles deixaram uma certeza: o Bra-
sil é, sim, novamente um lugar se-
guro para se investir. 

“Não se trata apenas de uma 
visita oficial”, disse, na ocasião, o 
cônsul-geral da França em São 
Paulo, Brieuc Pont, ao referir-se a 
uma nova etapa de relacionamen-
to. O Brasil é campeão mundial de 
empregos gerados pelas empresas 
francesas fora do país de origem: 
são 500 mil postos de trabalho. 
Do outro lado do oceano, a França 
também é o primeiro empregador 
estrangeiro do Brasil. “Do pon-
to de vista estratégico, o governo 
francês quer reforçar ainda mais 
essas relações”, explicou. 

A opinião de Brieuc Pont é se-
guida pelo presidente do Conselho 
de Comércio Exterior da França 
(CCEF) no Brasil, Frédéric Junck. 
A entidade formada por empresá-
rios, governo francês e representa-
ção consular escolheu a dedo Porto 
Alegre – cidade que ainda não ha-

“A FRANÇA NUNCA DEIXOU DE INVESTIR, 
INCLUSIVE DURANTE A CRISE. NÃO TENHO 
DÚVIDA DE QUE O GOVERNO FRANCÊS 
ESTÁ MUITO OTIMISTA.”

FRÉDÉRIC JUNCK
CONSELHO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA FRANÇA

via sido sede de reuniões – como 
forma de replicar no Sul os laços 
firmes que já existem com as de-
mais regiões do Brasil. 

O conselho, que completou 120 
anos, existe apenas na França e foi 
criado pelo governo como forma 
de conectar-se melhor com outros 
países. O grupo reúne-se a cada 
quatro anos para avaliar e pros-
pectar negócios. De Porto Alegre, 
eles se deslocaram à Serra Gaúcha, 
com olhos especialmente volta-
dos a empresas como Tramontina, 
Chandon e Miolo. 

Naturalizado brasileiro, o pre-
sidente do CCEF revelou tranqui-
lidade e confiança na economia 
daqui. Ele vê o momento como 
natural de uma jovem democracia 
e disse acreditar na coragem do 
brasileiro de enfrentar e resolver 
seus problemas. “A França nunca 
deixou de investir, inclusive du-
rante a crise. Não tenho dúvida de 
que o governo francês está muito 
otimista”, apontou Frédéric Junck.
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SETOR HOTELEIRO
O grupo Accor chegou à reunião 

com o mesmo elã e a estimativa de 
ampliação das operações no país. 
No início do ano, a rede de hotéis 
anunciou a marca de 350 unidades 
na América do Sul, sendo mais de 
300 em solo nacional. 

Entusiasta do Brasil, o CEO da 
AccorHotels na América do Sul, 
Patrick Mendes, avalia que o mo-
mento é propício, após enfrenta-

rem dificuldades nos últimos três 
anos. No período, houve alta na 
oferta hoteleira, com a abertura 
de muitos hotéis visando às Olim-
píadas e à Copa do Mundo. Ao 
mesmo tempo, houve baixa ocu-
pação, demanda retraída e queda 
do PIB. Quando Mendes assumiu, 
em 2014, economistas projetavam 
crescimento do PIB brasileiro para 
2015 de 3%. A estimativa não se 
confirmou: caiu 3,6%. 

“Acreditamos que tudo isso pas-
sou. No quarto trimestre do ano 
passado, tivemos uma surpresa 
muito positiva, com um cresci-
mento de quase 13% no nosso vo-
lume de negócios. A perspectiva 
do início do ano está boa. Em al-
gumas regiões, como o Rio de Ja-
neiro, ainda não houve a retomada 
completa, mas, mesmo lá, está me-
lhorando um pouco. Os negócios 
estão voltando. As atividades eco-
nômicas e o crescimento do PIB 
estão ajudando para que a ocupa-
ção hoteleira cresça”, revelou.

A Accor – que tem sob seu guar-
da-chuva as marcas Ibis, Ibis Bu-
dget, Mercure e Novotel – conta 
com quase 16 mil colaboradores 
em todo Brasil. No Rio Grande do 
Sul, são 15 unidades econômicas e 
midscale (categoria intermediária 
de serviços hoteleiros). Na viagem 
à capital gaúcha, Mendes aprovei-
tou para anunciar a abertura de 
um upscale (voltado a clientes mais 
exigentes e de poder aquisitivo 
maior).

A proximidade entre franceses 
e brasileiros e a melhora na eco-
nomia também possibilitará a re-
alização de um sonho dos aman-
tes da cultura gaulesa: um voo 
Porto Alegre-Paris. A pretensão 
foi apresentada pelo diretor-geral 
da Air France na América do Sul, 

Jean-Marc Pouchol. O RS é o ter-
ceiro maior estado com fluxo de 
passageiros com destino à França, 
estando atrás apenas do Rio de Ja-
neiro e de São Paulo.

INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
No Grupo Renault, a percepção 

sobre os rumos da economia não 
é diferente. O mercado de auto-
móveis começou a reagir ao final 
do ano passado, e a previsão é de 
alta para 2018. Há alguns meses, os 
dados apontavam para uma alta de 
5%. A Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea) revisou para 10% em fe-
vereiro. E, já nos primeiros dias de 
março, o índice foi de 18% de ven-
das no atacado. 

“É um sinal claro de recupera-
ção econômica. O Índice de Con-
fiança do Consumidor, publicado 
pela FGV, está aumentando. É cer-
to que 2018 será um ano de cresci-
mento para a indústria automotiva. 
A pergunta é com que magnitude, 
com qual velocidade? Isso nós va-
mos descobrir durante o ano, mas 
é uma tendência clara de reação do 
mercado”, apontou o presidente da 
Renault para a Região das Améri-
cas, Olivier Murguet. 

A Renault terminou 2017 com 
7,7% de participação no mercado. 
O plano do grupo é atingir 10% da 

Da esquerda para direita: Patrick Mendes, CEO da AccorHotels na América do Sul; Frédéric Junck, presidente do Conselho de 
Comércio Exterior da França (CCEF) no Brasil; e Olivier Murguet, presidente da Renault para a Região das Américas
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“OS NEGÓCIOS ESTÃO VOLTANDO. 
AS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

E O CRESCIMENTO DO PIB 
ESTÃO AJUDANDO PARA QUE A 

OCUPAÇÃO HOTELEIRA CRESÇA.”

PATRICK MENDES
ACCORHOTELS

ECONOMIA | FRANÇA NO BRASIL
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tende incluir os carros elétricos. 
Mas, nessa linha, seria necessário 
bem mais do que uma estabilida-
de econômica. Os impostos ainda 
são muito altos, reclama o presi-
dente, o que exigiria uma predis-
posição do governo em estimular 
o setor. “O carro elétrico precisa de 
uma PPP. Em todos os países onde 
deslanchou, havia uma parceria. 
Isso faz com que, pouco a pouco, 
o volume de compra aumente e os 
impostos baixem. Neste momento, 
está totalmente parado por aqui. 
Mas o Brasil tem todas as condi-
ções de avançar: matriz elétrica, 
tamanho e consciência de consu-
mo ecológico”, garantiu.

“2018 SERÁ UM ANO DE 
CRESCIMENTO PARA INDÚSTRIA 
AUTOMOTIVA. A PERGUNTA É
COM QUAL VELOCIDADE?”

OLIVIER MURGUET
RENAULT

Durante o encontro com o Governo do Rio Grande do Sul, o 
embaixador da França no Brasil, Michel Miraillet, falou da impor-
tância do estreitamento de laços entre os empresários e o Sul do 
país. Miraillet apontou para, já no próximo ano, o andamento de 
projetos nas várias áreas de atração para investimentos.

O acordo de cooperação assinado através do Banco Regional 
de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), dentro do programa 
de Produção e Consumo Sustentáveis, contempla cinco setores 
prioritários: energias renováveis e eficiência energética, gestão de 
resíduos, água e saneamento, agricultura sustentável e cidade. 

Durante o encontro, os representantes da Agência Francesa 
de Desenvolvimento foram apresentados às opções de investi-
mento no Rio Grande do Sul. Entre os aspectos positivos, des-
tacam-se: localização estratégica dentro do Mercosul; segundo 
marco industrial metalúrgico; potencial hidroviário; quinto estado 
exportador brasileiro; potencial em energia eólica; 12 parques 
tecnológicos; alto índice de qualidade de vida; projeto do Cluster 
de Tecnologias para a Saúde; alta produção e qualidade do agro-
negócio; e reconhecimento do setor automotivo gaúcho como 
referência no país.

O CEO do Carrefour no Brasil, Noël Prioux, salientou “que o en-
contro fortalecerá os laços entre o Rio Grande do Sul e a França, 
além de promover o aumento da comercialização e a valorização 
da produção local”. Antecipou também que o grupo francês pre-
tende seguir investimento e abrir mais 20 lojas. “Quem sabe, mais 
uma aqui no Sul”, complementou.

O Brasil finalmente começou a virar a página. E as empresas 
francesas estão prontas para este novo capítulo da integração de 
negócios entre os dois países.

fatia brasileira dentro de quatro 
anos, impulsionados por investi-
mentos na fábrica do Paraná e em 
nova gama de produtos. 

Murguet confia que o cresci-
mento será contínuo, devendo 
passar dos 8% já neste ano. “Con-
cluímos um ciclo de investimen-
tos, iniciado em 2012, em uma 
linha de estamparia em Curitiba 
e na expansão da fábrica para 60 
veículos por hora. Também inau-
guramos uma nova planta de fun-
dição de alumínio para motores. 
Estamos concluindo tudo que 
anunciamos há seis anos. Tudo foi 
feito rigorosamente, apesar da cri-
se”, pontuou. 

Localizada no Complexo Ayr-
ton Senna, em São José dos Pi-
nhais, Paraná, a planta de fundição 
encerrou o ciclo de investimentos 
de R$ 3 bilhões no país. Além dos 
próximos projetos, a empresa pre-

DIFERENCIAIS PARA 
INVESTIR

V
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À frente da SAP no Brasil, empresa 
especializada no desenvolvimento de 
softwares de gestão, Cristina Palmaka 
lida com inovações diariamente. Na 
intensa rotina, sempre garante tempo 
para correr quatro dias na semana e 
participar de uma maratona por ano

Há mais de três décadas atu-
ando no setor de TI, Cristi-
na Palmaka é presidente da 

SAP Brasil desde outubro de 2013. 
Com um estilo de gestão que prio-
riza a formação de equipes sólidas, 
a executiva está na lista dos me-
lhores CEOs no Brasil da revista 
Forbes. No dia a dia, se destaca por 
valorizar iniciativas de governança 
corporativa, diversidade e inclusão.

Antes de ingressar na subsidiária 
da companhia alemã especializada 
no desenvolvimento de softwares 
de gestão, ela ocupou cargos execu-
tivos seniores de grandes empresas 
de tecnologia, como Microsoft, HP 
e Philips.

Nascida em São Paulo, Cristina 
tem MBA pela Fundação Getulio 
Vargas, é graduada em Contabilida-
de pela Fundação Escola de Comér-

O FUTURO 
ESTÁ NA 
NUVEM

ECONOMIA | ENTREVISTA

cio Álvares Penteado, fez pós-gradu-
ação na Universidade do Texas (EUA) 
e curso para Conselheiros de Admi-
nistração do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC).

Na entrevista a seguir, Cristina 
fala do mercado de TI, das mudan-
ças provocadas pela computação 
em nuvem e também de maratona, 
esporte que pratica desde os anos 
2000.
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Como é estar na linha de frente de 
um setor no qual as novidades e 
inovações não param nunca?
É desafiador e muito estimulante. 
A SAP tem em seu DNA a evolução 
contínua, inclusive de seus proces-
sos internos, acompanhando os 
movimentos de transformação dos 
diferentes cenários tecnológicos. A 
empresa tem a parceria como um 
dos pilares básicos de sua atuação, 
privilegiando o conhecimento das 
várias facetas específicas do negó-
cio de seus clientes. Em paralelo, 
investe continuamente no uso da 
mais avançada tecnologia para 
suas soluções e na disponibilização 
de plataformas de serviços e de-
senvolvimento.

De que maneira um empreendedor 
deve se preparar para os impactos 
da inteligência artificial, internet 
das coisas, big data e tudo o que 
pode vir na sequência?
Os empreendedores têm diante 
de si a oportunidade de começar 
ou implementar mudanças em 
sua atuação com um suporte já 
bem mais simplificado de tecno-
logias avançadas, como as citadas, 
que podem responder ampla-
mente a suas necessidades espe-
cíficas e concretizar novas ideias. 

A SAP disponibilizou a plataforma 
SAP Leonardo, que reúne tecno-
logias como block chain, inteli-
gência artificial, aprendizado de 
máquina, internet das coisas, big 
data, analytics, permitindo que 
sejam usadas de forma individu-
al ou combinada. Sejam grandes, 
médios ou pequenos empreen-
dedores, é possível, e altamente 
desejável, investir e direcionar a 
criatividade dos colaboradores na 
tarefa de inovar e reinventar seus 
negócios com o auxílio dessas fer-
ramentas. Consultorias como o 
Gartner, por exemplo, preveem 
que, em 2021, 40% das equipes de 
TI serão mais versáteis, desempe-
nhando vários papéis, a maioria 
deles mais próxima das áreas de 
negócios.

A transformação digital é só para 
as grandes empresas? Os pequenos 
negócios, com menos recursos, te-
rão sobrevida fora dessa evolução?
A transformação digital se tornou 
uma necessidade plenamente re-
conhecida entre as lideranças em-
presariais. Boa parte dos processos 
necessários para efetivar essas mu-
danças já está ocorrendo em com-
panhias de todos os portes e seto-
res. A digitalização traz eficiência, 
ganho de escala e produtividade. A 
SAP tem 11 mil clientes no Brasil, e 
a maioria deles é de pequenas ou 
médias empresas, que auxiliamos 
em vários aspectos com nossas so-
luções e serviços como na criação 
de novos modelos de negócios, 
digitalização de canais de vendas 
e criação de comércio eletrônico. 
Cada vez mais respondemos às 
necessidades específicas de peque-
nas, médias ou também de gran-
des companhias.

“O MUNDO ESTÁ CADA VEZ MAIS INTERLIGADO 
E AS INFORMAÇÕES SÃO OBTIDAS E CIRCULAM 
EM UM FLUXO CONTÍNUO QUE PODE SER 
EXTREMAMENTE PRODUTIVO.”
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Como você mostraria para um pe-
queno ou médio empreendedor 
que a digitalização é benéfica para 
a empresa dele?
Os empreendedores já estão cons-
cientes de que a digitalização é o 
motor primordial de seus negócios 
e a receita certa para se manterem 
sustentáveis e à frente do mercado. 
Boa parte dos processos necessá-
rios para as mudanças já está ocor-
rendo em companhias dos mais 

variados portes e setores, em espe-
cial das PMEs. Em 2017, o grande 
destaque de nossos resultados foi 
justamente o considerável aumen-
to dos contratos firmados com as 
pequenas e médias empresas. Vale 
lembrar que no mundo, hoje, o 
uso extensivo de devices e servi-
ços digitais é uma realidade tanto 
na vida privada como no ambiente 
empresarial. Quem consegue ima-
ginar um único dia sem um smar-
tphone, um notebook, um app, 
internet ou uma solução customi-
zada para gerir as informações de 
seu negócio? O que temos desta-
cado junto aos empreendedores 
é que o cenário do mercado tam-
bém mudou e que, no panorama 
atual, as respostas para atender as 
exigências do novo consumidor e 
responder aos novos desafios de 
negócios exige criatividade aliada 
à tecnologia para dispor de solu-
ções tecnológicas eficazes. A SAP 
investe no conhecimento vertical 
do negócio de seus clientes justa-
mente para ser a parceira que pode 
analisar, estimular e propor novos 
caminhos com respostas criativas e 
tecnológicas. 

Inteligência artificial, internet das 
coisas entre outras inovações vão 
modificar a sociedade?
Principalmente ampliando a cone-
xão em todos os aspectos. O mun-
do está cada vez mais interligado e 
as informações são obtidas e cir-
culam em um fluxo contínuo que 
pode ser extremamente produtivo. 
Seja na indústria, no comércio, nas 
relações sociais, em áreas diversas 
como saúde, transporte, educação, 
mineração, entre outras, a tecnolo-
gia está permitindo conectar dados 
obtidos a cada segundo, analisados 
e disponibilizados para uso da for-
ma mais criativa e positiva possí-
vel.

Para um profissional que pretende 
trabalhar no mundo digital, quais 
as competências que serão mais 
necessárias?
Estamos em um momento de pro-
funda transformação do ambiente 
de trabalho, não importa a área ou 
o setor em que se esteja inserido. 
O mercado está mudando. Todas 
as empresas se tornarão, em bre-
ve, empresas de dados. E com isso, 
novas características serão neces-
sárias. Li recentemente um livro 
que as competências mais relevan-
tes no futuro serão criatividade, 
empatia e coragem. 

A computação na nuvem impulsio-
nou os negócios da SAP?
A SAP considera que a nuvem é o 
futuro do negócio e vem se prepa-
rando para essa mudança há dez 
anos. Nuvem se tornou a palavra-
-chave para tornar a tecnologia 
mais acessível a empresas de todos 
os portes. Em um cenário que exi-
ge rapidez, flexibilidade, atualiza-
ção constante e economia, a nuvem 
é a melhor resposta. Entre outros 
benefícios, elimina gastos com in-
fraestrutura e segurança, provê 
manutenção e atualizações perma-
nentes, e pode ser contratada como 
serviços, com mensalidades meno-
res. Além disso, a criação de novos 
serviços na nuvem é mais rápida. 
Os resultados da SAP com a venda 
de soluções em nuvem têm sido 
crescentes e contínuos. Em 2017, 
fechamos com crescimento de dois 
dígitos, em comparação com o ano 
anterior, da receita total das vendas 
de soluções em nuvem. E essa car-
teira mais que dobrou de tamanho 
no país em dois anos. Mas é impor-
tante destacar que a SAP ampliou 
consideravelmente seu escopo de 
atuação. Deixamos de vender ape-
nas soluções para ser consultores 
que ajudam a solucionar os princi-

“A SAP INVESTE DESDE 2015 
NO BRASIL NA ACELERAÇÃO 

DE STARTUPS ATRAVÉS DE SEU 
PROGRAMA STARTUP FOCUS.”

ECONOMIA | ENTREVISTA
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pais desafios do cliente. É uma mu-
dança de mindset que exigiu um 
grande esforço de treinamento e de 
engajamento.

O laboratório em São Leopoldo é 
o único da SAP na América Latina. 
Que inovações já saíram desse labo-
ratório e foram adotadas em outras 
regiões do mundo?
A SAP Labs desenvolve em cola-
boração com outros laboratórios 
da empresa no mundo diversas so-
luções. Mas é reconhecida global-
mente como referência em agrone-
gócio. As soluções deste segmento 
desenvolvidas aqui são utilizadas 
em todo o mundo.

A Sapphire Ventures pretende in-
vestir em startups no Brasil? 
A Sapphire Ventures não atua no 
Brasil, mas a SAP investe global-
mente, desde 2012, e especifica-
mente no Brasil desde 2015, na ace-
leração de startups através de seu 
programa Startup Focus, que ajuda 
startups promissoras em big data, 
espaço de análise preditiva e em 
tempo real a construir aplicativos 
na plataforma SAP HANA e acele-
rar o seu lançamento no mercado. 
Consideramos muito importante 
apoiar a inovação e a criação de 
soluções disruptivas, impulsionan-
do o crescimento da economia e a 
criação de empregos. O programa 
é permanente, as empresas podem 
se candidatar em qualquer perío-
do do ano, e o acompanhamento 
proporcionado pode ser presencial 
ou online. Um dos benefícios que 
destaco no Startup Focus é que as 
empresas participantes terão seus 
produtos “homologados” pela SAP, 
ou seja, passam por um processo 
que garante um padrão de quali-
dade SAP. Com isso, elas podem 
oferecer mais facilmente suas solu-
ções ao universo de nossos clientes 

com muito mais facilidade. Outra 
vantagem importante é a mento-
ria que podem receber, com aces-
so a especialistas da SAP em todo 
o mundo, inclusive para ajudá-los 
em eventuais processos de interna-
cionalização. A SAP não faz inves-
timentos financeiros nas empresas 
participantes do Startup Focus, mas 
os participantes do programa ficam 
com maior visibilidade no mer-
cado, o que pode contribuir para 
atrair o interesse de investidores. 

No passado, se dizia que a tecnolo-
gia iria tomar conta de várias ativi-
dades e sobraria mais tempo para 
o lazer. Mas não é bem isso que se 
viu, com os smartphones levando o 
trabalho para onde a gente estiver, 
por exemplo. A evolução tecnológi-
ca vai continuar nos deixando cada 
vez mais ocupados?
A função primordial da tecnologia 
é facilitar a vida das pessoas. É ser 
usada para atividades mecânicas, 
operacionais, liberando o ser hu-
mano para o que ele sabe fazer de 
melhor: relacionar-se com outras 

pessoas. Só depende de nós mes-
mos controlar o tempo dedicado 
ao trabalho, ao lazer, à família, aos 
amigos.

Você já participou de 12 maratonas 
e tem mais uma agendada neste 
ano. A corrida e os preparativos ser-
vem para dar uma quebrada radical 
na rotina do trabalho?
Considero as corridas como um 
compromisso comigo mesma. Pro-
curo treinar pelo menos quatro ve-
zes por semana e participar de uma 
maratona por ano. É a minha tera-
pia, um momento em que me en-
contro, em que coloco a cabeça em 
ordem. Geralmente consigo inclusi-
ve solucionar problemas mais com-
plexos durante minhas corridas.

Você leva ensinamentos ou estra-
tégias da corrida para o trabalho e 
vice-versa?
Correr exige disciplina, treino, per-
sistência, clareza de propósito e 
prática. Todas qualidades estratégi-
cas que devem ser cultivadas tam-
bém no trabalho.

“CONSIDERO AS 
CORRIDAS COMO 
UM COMPROMISSO 
COMIGO MESMA. 
É A MINHA TERAPIA.”

V
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RADAR MUNDIAL | MARCOS TROYJO

NOVO PRESIDENTE 
TERÁ DE REINICIAR

MARCOS TROYJO
DIRETOR DO BRICLAB 
DA UNIVERSIDADE DE 

COLUMBIA E PROFESSOR 
DO IBMEC

marcos.troyjo@gmail.com

INSERÇÃO GLOBAL 
DO BRASIL

Trabalho, Previdência, tri-
butos, sistema político. São 
para lá de conhecidas as 

muitas reformas do tipo estru-
tural que o Brasil tem de adotar 
para harmonizar suas capacidades 
internacionais de competir. Falta 
incluir nesse mosaico moderniza-
dor a política externa comercial. 

Durante toda a história bra-
sileira, desde que por estas ter-
ras aportou Cabral até hoje, com 
exceção daqueles momentos de 
monocultura da exportação, com 
ciclo do café, borracha e cana-de-
-açúcar, raramente tivemos mais 
do que 25% do nosso PIB resultan-
te da soma de importações e ex-
portações. 

Pensemos em alguns milagres 
econômicos recentes: Coreia do 
Sul, Hong Kong, China, Chile, 
Espanha depois de 1982, Japão 
e Alemanha depois da Segunda 
Guerra. O que há de comum en-
tre esses países? Alguns são asiáti-
cos, outros europeus. Alguns são 
democráticos, outros têm regime 
político centralizado. Uma das 
poucas características em comum 
nesses diferentes experimentos é 
que todos dispõem elevado per-
centual de comércio exterior nas 
suas economias. 

Se somarmos tudo o que a Co-
reia do Sul importa e exporta, ao 

longo desse processo dramático 
de ascensão, chega-se a 65% do 
PIB. Se olharmos para a China, 
perceberemos uma fatia muito 
elevada do PIB. Hoje, com a con-
versão do modelo a um formato 
menos dependente de exporta-
ções, o patamar está um pouco 
abaixo de 50%. A Alemanha era a 
maior exportadora do mundo até 
2009. 

Esse não é, historicamente, o 
caso do Brasil. E isso não foi alte-
rado nos governos de Lula e Dil-
ma. Numa palavra: país algum nos 
últimos 70 anos conseguiu mudar 
de andar, ter um “upgrade” sem 
contar com parcela substantiva – 
de 35%, 40%, 50%, 70% do seu PIB – 
relacionada ao comércio exterior. 
Nada em relação a isso, apesar de 
todo ativismo terceiro-mundis-
ta, mudou nos governos do PT. 
O Brasil representa apenas 1% de 
tudo aquilo que o mundo importa 
e exporta. 

Houve um ambiente macroe-
conômico de algum crescimen-
to de 2003 a 2010. Mas o Brasil 
deixou de fazer movimentos im-
portantes nesse momento de bo-
nança, e tal expansão teve pouco 
que ver com política externa. Des-
cobrimos reservas de petróleo em 
águas profundas e houve aumen-
to dos preços das commodities – 

PAÍS ALGUM NOS ÚLTIMOS 

70 ANOS CONSEGUIU TER 

UM UPGRADE

SEM CONTAR COM 

PARCELA SUBSTANTIVA 

DO PIB RELACIONADA AO 

COMÉRCIO EXTERIOR.

“

”
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principalmente nas quais temos 
vantagens comparativas, como 
soja e minério de ferro.

A deterioração do modelo de 
economia política que o Brasil 
abraçou neste período – substi-
tuições de importações, campeãs 
nacionais etc. – levou ao desastre 
econômico que a gente conhece. 
Uma espécie de bancarrota.

O Brasil não construiu uma 
estratégia de inserção comercial 
internacional. Não fizemos acor-
dos com os grandes mercados 
compradores. Não abrimos novas 
frentes. Não realizamos esforços 
de promoção comercial, com es-
critórios em cidades globais como 
Londres, Paris e Cingapura. Se-
quer nos concentramos em dar 
mais força à inteligência comer-
cial. Em vez disso, fomos abrir 
embaixadas em uma dezena de 
países africanos, gastar tempo 
com a criação de mecanismos re-
gionais que pouco têm a ver com 
a prosperidade brasileira, como a 
Unasul. 

Outra coisa: no Brasil, confun-
dimos política externa, diploma-
cia e inserção internacional. Não 
são a mesma coisa. Diplomacia é 
atividade entre Estados, restrita a 
chancelarias. Para a política exter-
na, é preciso agregar outros ele-
mentos, como é o caso da política 
de defesa. E inserção internacio-
nal significa promover a sintonia 
fina entre atores do setor privado, 
governo e diplomacia para au-
mentar a riqueza de um determi-
nado país.

É isso que chineses, espanhóis, 
chilenos, sul-coreanos consegui-
ram, e nós não realizamos. Ge-
ralmente se fala no Brasil da im-

portância das reformas estruturais 
— e isso é fundamental para o fu-
turo do país. Nesse quadro, a re-
forma da política externa no cam-
po do comércio exterior também 
deveria ser compreendida como 
estrutural.

 A partir de 1º de janeiro de 
2019, o novo presidente terá de 
apertar o botão de “reiniciar” a in-
serção global do Brasil.

O BRASIL NÃO CONSTRUIU 

UMA ESTRATÉGIA DE 

INSERÇÃO COMERCIAL 

INTERNACIONAL. NÃO 

FIZEMOS ACORDOS COM 

OS GRANDES MERCADOS 

COMPRADORES.

“

”

FOTO: DUANGPHORN WIRIYA/UNSPLASH
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ACONTECE 
GIRO ECONÔMICO

BANRISUL

NO CLUBE 
DO BILHÃO

CARNE SUÍNA

GANHO NA RIXA

ONLINE-TO-OFFLINE

1º SHOPPING DE 
DELIVERY 

No ano em que comemora nove décadas, o Banrisul 
anunciou o maior lucro líquido consolidado de sua história: 
R$ 1,05 bilhão. O resultado de 2017 ficou 59,6% acima do 
desempenho do período anterior. 

—  Iniciamos 2018 com a indicação de que teremos êxi-
tos ainda maiores — afirmou o presidente Luiz Gonzaga Ve-
ras Mota [foto] no anúncio.

IMPULSO PARA MICRO E PEQUENAS
Embalado por esse resultado, o banco lançou o maior 

programa gaúcho de crédito da história para micro e pe-
quenas empresas. Inicialmente, o Crédito Simples Banrisul 
destinará R$ 1,5 bilhão em financiamentos.

A briga comercial entre EUA e Chi-
na, iniciada pela decisão do presiden-
te Donald Trump de sobretaxar o aço 
chinês, pode beneficiar um setor no 
Brasil: o de exportação de carne suína 
in natura. A tendência é o país asiático 
querer revidar elevando tarifa sobre 
produtos suínos americanos.   

— Houve um notável incremento 
nos negócios do Brasil com o mercado 
chinês no primeiro bimestre. A partir 
deste novo cenário, esta parceria pode 
ser significativamente ampliada — pro-
jeta Francisco Turra, presidente da As-
sociação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA).

Inspirado no que é feito na China, o mercado mais 
avançado de online-to- offline (O2O) do mundo, surgiu no 
Brasil o Delivery Center. Reunirá restaurantes e outros ti-
pos de comércio, fazendo toda a gestão da entrega. Essa 
solução inédita por aqui começará em Porto Alegre e, em 
breve, será oferecida em outras capitais. 

O CEO do Delivery Center é Andreas Blazoudakis, que 
participou da criação de 17 startups – entre as quais a 
Movile, avaliada em mais de US$ 1 bilhão, e o PlayKids, 
aplicativo #1 do mundo para crianças. Além disso, ele é 
acionista do iFood, Apontador, Ingresso Rápido e Sympla.

O SETOR DE DELIVERY DE 
ALIMENTOS MOVIMENTA MAIS DE

R$ 10 BI
POR ANO NO BRASIL

KARINE VIANA/PALÁCIO PIRATINI
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BRASKEM

REFLEXÃO SOBRE 
O AMBIENTE

CARREFOUR

LIDERANÇA 
MANTIDA

CARREIRA

CLIMA PARA TRABALHAR

VITRINA

GIGANTES MENOS 
VISÍVEIS

A Braskem lançou a plataforma glo-
bal de conteúdo Bluevision (www.blue-
visionbraskem.com). Entre os temas 
apresentados estão saúde e bem-estar, 
recursos renováveis, mudanças climáticas 
e boas práticas em pós-consumo. 

— Inovações, desafios e soluções serão 
contados a partir da perspectiva humana 
— detalhou Jorge Soto, diretor de Desen-
volvimento Sustentável da Braskem, no 8º 
Fórum Mundial da Água (foto).

O Carrefour permanece em 1º lugar no 
segmento supermercadista do Brasil. Con-
forme o ranking da Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras)/SuperHiper, é o 
maior grupo do setor, com faturamento de 
R$ 49,6 bilhões em 2017. Em segundo lu-
gar ficou o Grupo Pão de Açúcar, somando 
R$ 48,4 bilhões. O resultado do ano passa-
do fez o setor alcançar 5,4% do PIB. 

O segmento nacional registrou fatura-
mento de R$ 353,2 bilhões em 2017, cres-
cimento nominal de 4,3% na comparação 
com o exercício anterior.

Anualmente, o LinkedIn elabora um ranking com as empresas que os 
brasileiros mais sonham em trabalhar. O levantamento é resultado de pes-
quisa feita na própria plataforma e ainda das ações de usuários da rede 
social no país. Confira as cinco primeiras da lista de 25 organizações:

A Apple teve um tombo no 
ranking das marcas corporativas 
mais visíveis nos EUA: caiu para 29ª 
posição ante 5ª colocação no levan-
tamento anterior. O Google também 
seguiu ladeira abaixo: foi da 8ª po-
sição para a 28ª. A Amazon perma-
nece em primeiro lugar pela tercei-
ra vez seguida. Conforme a Harris 

Poll Reputation Quotient, que faz o 
levantamento desde 1999, Apple e 
Google perderam posições porque 
não lançaram nenhuma grande novi-
dade ultimamente. A montadora de 
carros elétricos Tesla, ao contrário, 
disparou depois de mandar um de 
seus modelos para o espaço: saltou 
da 9ª para a 3ª posição.

1º Itaú Unibanco
2º UOL

3º Unimed
4º Lojas Renner

5º Grupo Pão de Açúcar
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HISTÓRIA | PAULO BROSSARD



63

Publicada em 2007 pela VOTO, entrevista 
com jurista indicava falhas que seguem 
abertas em nosso sistema político

FR
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O
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Um escândalo abala a Repú-
blica e expõe as piores faces 
do sistema político brasi-

leiro. Troca-troca de legendas por 
maiores fatias do fundo partidário. 
Um número cada vez maior de 
siglas. Compra de votos e distri-
buição de cargos para consolidar 
maioria no Congresso. A primeira 
lembrança sobre esses fatos pode 
nos remeter à Operação Lava Jato. 
Mas os mesmos vícios marcaram 
outro momento triste de nossa his-
tória: o Mensalão, revelado a partir 
de 2005.

Em junho de 2007, quando o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva recém iniciava seu segundo 
mandato, a VOTO trazia em suas 
páginas uma contundente entre-
vista com o jurista Paulo Brossard. 
Ao longo de oito páginas, o ex-mi-
nistro e presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), falecido em 
2015, fazia uma profunda análise 
sobre as falhas de nosso sistema 
político e suas consequências para 
o país. Observações que, 11 anos 
depois, seguem duramente atuais.

“Ninguém sai de um partido 
para entrar em outro. Sai de uma 
legenda para entrar em outra. E 
deixou de ser feio, passou a ser 
normal, uma coisa fantástica. No 
dia da diplomação, o cara vai em-
bora e não acontece nada. O míni-
mo que se pode dizer é que é um 
ato ilícito”, asseverou Brossard, que 

recebeu a equipe da VOTO em sua 
casa, em Porto Alegre.

Com sua brilhante retórica e 
memória, Paulo Brossard recor-
dou as origens de nossa organi-
zação política – remontando ao 
período regencial, passando pelo 
início da República, o Estado Novo 
e a Ditadura Militar, até chegar à 
redemocratização. Como caracte-
rística dessa linha histórica, o juris-
ta destacava a efemeridade de nos-
sos partidos, formados ou extintos 

VISÕES QUE 
PERMANECEM 
ATUAIS

ao sabor dos ventos do regime em 
voga.

“Qual o partido político mais 
antigo do Brasil? Cronologicamen-
te, talvez o Partido Comunista, que 
vem lá da década de 20, mas que 
não tem expressão, especialmente 
nos últimos anos. No Uruguai, que 
sob vários aspectos é menor do que 
o Brasil, há vida partidária cente-
nária. A Argentina, que atravessou 
períodos de desgraça, alguns ex-

tremamente dolorosos, resistiu ao 
peronismo, tem partidos cente-
nários. O Chile e o nosso Paraguai 
têm partidos centenários”, contou.

A infidelidade partidária este-
ve no foco da fala de Brossard. Ao 
avaliar a cooptação de parlamenta-
res pelas siglas, o ex-ministro dis-
se que esse movimento era uma 
forma de enriquecimento ilícito, 
posição que defendeu no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Porém, 
foi voto vencido.

De sua sala, ornada por uma im-
ponente biblioteca, Brossard en-
tremeou vigorosas análises sobre o 
país com anedotas de nossa história. 
Pensatas de uma das mais brilhantes 
mentes brasileiras. Reserva moral 
da vida pública que a VOTO pôde 
retratar em suas páginas, oferecen-
do diagnósticos que até os dias de 
hoje servem de guia para a nação 
que devemos construir. Confira al-
guns trechos dessa entrevista:

EM UMA CONTUNDENTE ENTREVISTA PARA 
A REVISTA VOTO, BROSSARD FAZIA UMA 
PROFUNDA ANÁLISE SOBRE AS FALHAS 
DE NOSSO SISTEMA POLÍTICO E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS PARA O PAÍS
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Ninguém sai de um partido para 
entrar em outro. Sai de uma 

legenda para entrar em outra. E 
deixou de ser feio, passou a ser 
normal, uma coisa fantástica.

Os partidos que haviam eram um 
arcabouço, um escudo, tinham um 

conteúdo ético, até sentimental. Esses 
foram extintos e, quando se renovaram, 

passaram a ser apenas legendas. 

Os partidos foram destruídos 
pela esperteza. A esperteza 

engana por muito tempo, mas 
não sempre. Desapareceu a 

Câmara, não há mais discurso.

Os partidos exerciam uma função, 
dentro de suas limitações. No momento 

em que foram extintos e viraram 
legendas, cada cidadão virou chefe de 

partido, cuidando do seu.

“ “

“ “” ”

” ”

HISTÓRIA | PAULO BROSSARD

Revista VOTO
Ano 3, Edição 33
Junho de 2007
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Como é que alguém que 
não tem maioria pode 
governar? Não pode. 

Então, dá isso aí. Está 
aberto o mercado. 

Com este quadro, o que 
vai acontecer? Quem vai 

ser candidato? É provável 
que [a lista fechada] piore 

ainda mais. 

“

“”

”

TRAJETÓRIA
Nascido em Bagé (RS), em 1924, formou-
se em Direito pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) aos 23 
anos. Especializou-se em Direito Civil 
e Direito Constitucional e foi professor 
universitário. Em 1955, iniciou sua carreira 
na política, ao ser eleito deputado estadual. 
Posteriormente, foi deputado federal e 
senador pelo Rio Grande do Sul. Durante o 
governo de José Sarney, atuou como ministro 
da Justiça e, em 1989, foi nomeado para o 
STF. Três anos mais tarde, foi presidente 
do TSE. Em 1994, aposentou-se do STF e 
da política, mas manteve-se ativo como 
articulista de diversos veículos de imprensa. 
Faleceu em 12 de abril de 2015.
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VISÃO | GUNTER AXT

ENGAVETANDO-GERAL, 
A CAIXA-PRETA E 

GUNTER AXT
HISTORIADOR

gunter@terra.com.br

DUAS INTERVENÇÕES 
FEDERAIS QUE NÃO 

ACONTECERAM
O apelido de “engavetador-

-geral” foi jocosamente co-
lado a Geraldo Brindeiro, 

em 1997, quando de sua recondu-
ção ao cargo de procurador-geral 
da República. À época, ele tinha 
de decidir se denunciava ou não o 
ministro Sérgio Motta (Comuni-
cações) por suposto envolvimento 
no escândalo da compra de votos 
a favor da emenda da reeleição. 
Desde 1995, quando assumira a 
Procuradoria-Geral, Brindeiro ar-
quivara três inquéritos contra polí-
ticos aliados do governo e retarda-
ra resposta sobre ações contra três 
ministros e dois governadores. 

O estilo rendia críticas dos pró-
prios colegas de classe. Em maio 
de 1997, Ela Castilho, presidente da 
Associação Nacional dos Procura-
dores da República, registrava que 
a propalada cautela de Brindeiro se 
transformara em regra, indicando 
que ele nada faria. Ela acreditava 
que Brindeiro deixara a Procura-
doria com uma “imagem negati-
va” na opinião pública. Brindeiro 
se defendeu em visita ao Senado, 
quando de sua terceira recondução 
ao cargo em junho de 2001: “Essa 
fama [vem] de alguns que acham 
que devo abrir mão da minha in-
dependência; não vou nunca ofe-

recer processo contra ninguém 
sem provas ou por pressão de 
quem quer que seja”.

Contudo, o grau de fidelidade 
de Brindeiro ao Palácio foi obser-
vado em julho de 2002, em um 
episódio que culminou com o pe-
dido de demissão do ministro da 
Justiça, Miguel Reale Júnior, o sé-
timo a ocupar a pasta no Governo 
FHC. Depois de acerto prévio com 
o colega, o procurador-geral retro-
cedeu no parecer favorável à inter-
venção federal no Estado do Espí-
rito Santo, esgarçado pelo impacto 
de um escândalo envolvendo au-
toridades dos Três Poderes com o 
crime organizado e com grupos de 
extermínio. 

A intervenção havia sido apro-
vada pelo Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana, mas o 
governador do Espírito Santo era 
filiado ao PSDB, motivo pelo qual 
FHC teria arguido falta de viabi-
lidade política. “Que nesse caso 
ele engavetou, engavetou”, disse 
Reale Júnior, sem desejar comen-
tar a fama do procurador-geral 
em outros episódios. A OAB, que 
havia encaminhado o pedido de 
intervenção, deixou de participar 
temporariamente das reuniões do 
Conselho dos Direitos da Pessoa 

O ENTÃO PRESIDENTE LULA 

ASSEVEROU A PLENOS 

PULMÕES QUE O PAÍS NÃO 

PERDERIA A GUERRA CONTRA 

O CRIME, MAS ESTAVA, POR 

SUA VEZ, JÁ ÀS VOLTAS COM 

UM CASO INCÔMODO.

“

”
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Humana, e a Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros emitiu nota 
em repúdio “ao elevado grau de 
subordinação política do Procura-
dor-Geral da República ao Presi-
dente da República”.

No dia 24 de março de 2003, o 
fantasma conjurado em julho se 
manifestou no trágico assassinato 
do juiz da Vara de Execuções Pe-
nais de Vila Velha, Alexandre Mar-
tins de Castro Filho. Em dezembro 
de 2001, juntamente com o colega 
Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, o 
juiz denunciara em um dossiê para 
a Corregedoria do Tribunal de Jus-
tiça do Espírito Santo um esquema 
de concessão irregular de pro-
gressões de pena e de liberdades 
condicionais que envolvia magis-
trados, autoridades policiais e ad-
ministrativas. A denúncia formara 
a base do pedido de intervenção 
federal. “Se tivessem adotado as 
medidas que sugeri, quem sabe o 
juiz estivesse vivo e os participan-
tes do crime organizado identifica-
dos e na cadeia”, disse Reale Júnior.

O então presidente Lula as-
severou a plenos pulmões que o 
país não perderia a guerra contra 
o crime, mas estava, por sua vez, já 
às voltas com um caso incômodo. 
Em 25 de fevereiro de 2003, o Mi-
nistério Público de São Paulo rea-
presentara à Justiça pedido de ação 
criminal contra um grupo de em-
presários e o vereador Klinger de 
Oliveira Souza, expoente do PT de 
Santo André, por suposta forma-
ção de quadrilha e concussão. Seis 
promotores de Justiça subscreviam 
a denúncia perante a 1ª Vara Crimi-
nal de Santo André, sustentando 
que um esquema de arrecadação 
de propinas operou entre 1997 e 

janeiro de 2002, quando o prefeito 
Celso Daniel foi assassinado.

Em um improviso verborrágico 
em Vitória em 22 de abril, Lula, ao 
defender a reforma do Judiciário 
com controle externo, como ne-
nhum outro presidente (desde Er-
nesto Geisel) o fizera, disparou: “É 
preciso saber como funciona a cai-
xa-preta desse Poder que se con-
sidera intocável!”. A tese do presi-
dente era coerente com a posição 
histórica do PT – na qual, diga-se 
de passagem, o partido nunca es-
teve só – em prol do estabeleci-
mento do controle externo, mas 
o arroubo em Vitória repercutiu 
por semanas. O Presidente do STF, 
Marco Aurélio Mello, se dizendo 
perplexo, observou com indigna-
ção que as críticas prestavam um 
desserviço à sociedade. O presi-
dente da Associação dos Magistra-
dos Brasileiros, Cláudio Baldino 
Maciel, afirmou que a categoria 
foi surpreendida pela “descortesia” 
em “tom de palanque político”

Estava aberta a crise da caixa-
-preta, que desgastou as relações 
do presidente da República com 
o Judiciário em um nível poucas 
vezes visto. Porém, seu desfecho 
foi a aprovação da Emenda Cons-
titucional nº 45, em dezembro de 
2004. Dentre outras providências, 
criou o Conselho Nacional de Jus-
tiça e o Conselho Nacional do Mi-
nistério Público, os dois órgãos de 
controle externo.

Curiosamente, o processo nú-
mero 1 do Conselho Nacional do 
Ministério Público reconheceu 
que o procurador federal Luís 
Francisco de Souza perseguira po-
liticamente Eduardo Jorge Caldas 
Pereira, ex-secretário-geral da Pre-

sidência da República do governo 
FHC.  Souza era uma espécie de 
super-Torquemada, incensado pe-
las esquerdas. Ele, por exemplo, 
reunira os elementos que compro-
varam o envolvimento do senador 
Luiz Estêvão na obra superfatura-
da do TRT de São Paulo.

Os procuradores-gerais da Re-
pública também se tornaram bem 
mais assertivos, definitivamente 
deixando para trás o tal engave-
tamento. Roberto Gurgel aju-
dou no âmbito da Ação Penal 470 
(conhecida como o processo do 
Mensalão) a condenar José Dirceu, 
ex-chefe da Casa Civil – que, em 
2004, se referira ao Ministério Pú-
blico como órgão politizado, no 
qual estariam surgindo “peque-
nas gestapos”. Foi Gurgel também 
quem pediu ao STJ a primeira 
prisão preventiva de governador 
em exercício no Brasil contem-
porâneo, no rumoroso caso do 
Mensalão do DEM. José Roberto 
Arruda foi preso em 2010. Na mes-
ma oportunidade, Gurgel propôs 
a intervenção federal no Distrito 
Federal, mas o STF amorcegou e, 
finalmente, achou que não seria o 
caso. Gurgel, até hoje, acha que se 
perdeu ali uma oportunidade fan-
tástica de se sanear o DF.

FOTO: WILLIAM CHO/PIXABAY
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Jantar de Abertura 
do Ano Legislativo 
teve homenagens 
e participação de 
empresários em 
Porto Alegre

SUPERAÇÃO DA 
CRISE MARCA 
ENCONTRO DE 
LÍDERES

VOTO | ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO

Ronaldo Nogueira, 
Ana Amélia Lemos, 
Karim Miskulin, 
Osmar Terra, 
Sérgio Etchegoyen 
e Carlos Marun
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Expoentes da política nacional 
e estadual se reuniram na noi-
te de 26 de fevereiro em Porto 

Alegre. Mais de 200 pessoas, in-
cluindo empresários e formadores 
de opinião, participaram do V Jan-
tar de Abertura do Ano Legislativo, 
promovido pela Revista VOTO, no 
Hotel Sheraton. Estiveram presen-
tes ministros e secretários de Esta-
do, deputados federais, deputados 
estaduais e prefeitos, além do go-
vernador do Rio Grande do Sul, 

José Ivo Sartori, e da senadora Ana 
Amélia Lemos. 

Durante a programação, foram 
homenageados o ministro-chefe 
do Gabinete de Segurança Institu-
cional da Presidência da Repúbli-
ca, Sergio Etchegoyen; o ministro 
do Desenvolvimento Social, Os-
mar Terra; o ministro da Secreta-
ria de Governo, Carlos Marun; o 
ex-ministro do Trabalho e deputa-
do federal Ronaldo Nogueira; e a 
senadora Ana Amélia Lemos. 

Receberam o troféu Mérito 
Voto pelo Rio Grande personali-
dades que se destacam no cenário 
nacional por sua positiva atuação 
política, mobilizando forças para 
auxiliar no desenvolvimento. “Este 
ano precisa ser um divisor de águas 
para o Brasil. Será a chance para 
avançarmos em mudanças estru-
turantes que nos permitam rom-
per com as amarras da burocracia, 
do corporativismo, da ineficiência 
e das guerras ideológicas”, afirmou 
a diretora executiva da Revista 
VOTO, Karim Miskulin. 

AVANÇOS RECENTES
Também homenageado, Car-

los Marun, gaúcho de nascimen-
to, mas com trajetória pública em 
Mato Grosso do Sul, mencionou 
os avanços nas conquistas sociais. 
“Michel Temer é o melhor pre-
sidente da História do Brasil por 
hora de mandato. Ninguém fez 
tanto por este país em tão pouco 
tempo”, avaliou o ministro. “As-
sumimos o governo, há um ano e 
meio, durante a maior crise eco-
nômica do país, com crise política 
sem precedentes, desemprego e 
inflação brutais e, principalmente, 
muita desesperança”. 

Para ele, “há muito o que co-
memorar” desde então, citando a 
retomada da economia e a moder-
nização trabalhista. Ao tratar sobre 
o revés da reforma da Previdência, 
não poupou críticas: “O Estado 
brasileiro foi sequestrado por um 
corporativismo muitas vezes ego-
ísta e que pensa, acima de tudo, 
nos seus privilégios”. Também des-
tacou que a tentativa de “crimina-
lizar a classe política” atenta contra 
a democracia. 

Após receber a distinção, o mi-
nistro Osmar Terra ressaltou que 



VOTO - política, cultura e negócios - Edição 13770

a atual gestão retirou o Brasil da 
“profunda recessão”. “É um gover-
no aparentemente frágil, de transi-
ção, com menos de dois anos para 
fazer alguma coisa. Apesar de todas 
as dificuldades, barreiras enormes 
e ataques, surpreendentemente foi 
aquele que, no prazo mais curto, 
proporcionou mais mudanças ao 
país”, sustentou.

O ministro do Desenvolvimen-
to Social defendeu que é preciso 
ajudar as pessoas a se emancipa-
rem. “Não adianta só dar o peixe, 
é preciso ensinar a pescar. A área 
social era tomada pela esquerda, 
pelo pessoal mais radical, como 
se os pobres fossem propriedades 
deles. E eles tinham de continuar 
assim para que [os políticos] tives-
sem força política”, disse, acres-

Stephane Engelhard, do Carrefour; Karim Miskulin e 
senadora Ana Amélia Lemos

Vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim; secretário 
estadual Cleber Benvegnú e vereadora Mônica Leal

Nelson Lidio Nunes e Ney Michelucci, da EGR, e 
secretário estadual Odacir Klein

Ministro Sérgio Etchegoyen; ex-governadora e deputada 
Yeda Crusius e governador José Ivo Sartori

centando que não houve diminui-
ção da desigualdade e da pobreza 
no país durante os governos do 
PT. 

RETOMADA ECONÔMICA
Senadora pelo Rio Grande do 

Sul, Ana Amélia Lemos avaliou 
que tanto o país como o Estado 
estão “trilhando o caminho 
adequado para sair da crise que 
nos foi deixada como herança”. 
“O Brasil é de todos, não é de um 
partido ou de uma ideologia. Nós 
todos temos de ser protagonistas”, 
expressou. “Quando recebemos 
um reconhecimento, isso nos 
encoraja e nos fortalece”, agradeceu 
a parlamentar, referindo-se ao 
prêmio concedido pela Revista 
VOTO. 

A reforma trabalhista, a primei-
ra em mais de sete décadas, foi o 
destaque da fala do ex-ministro 
Ronaldo Nogueira e atual deputa-
do federal. “Decidimos mexer no 
vespeiro da modernização da le-
gislação trabalhista. Optamos pelo 
diálogo como ferramenta da de-
mocracia por excelência. Ouvimos 
muito todos os setores envolvidos”, 
declarou. “Mudamos completa-
mente o sistema de relações de 
trabalho, dando força de lei às ne-
gociações coletivas. Mudamos de 
um sistema altamente estatal para 
um de autorregulação”, comple-
mentou. 

Nogueira também destacou a 
liberação das contas inativas do 
FGTS, que beneficiou mais de 26 
milhões de brasileiros, injetando 

VOTO | ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO
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R$ 44 bilhões na economia nacio-
nal. “A roda da economia voltou a 
girar com mais consumo, renda e 
emprego”, analisou. Citou ainda 
iniciativas que aumentaram o nú-
mero de vagas e agilizaram os pro-
cessos para obtenção da Carteira 
de Trabalho e do recebimento de 
seguro-desemprego.

INTERVENÇÃO NO RJ
Em seu discurso, o ministro 

Sergio Etchegoyen detalhou os 
motivos que levaram o Governo 
Federal a intervir no Rio de Ja-
neiro. “Vivem no estado carioca 
milhares de brasileiros que não 
desfrutam dos seus direitos e ga-
rantias individuais. Vivem no Rio 
crianças e idosos que não têm di-
reito de escolha e chefes de família 
que pagam mesada para que suas 
mulheres e filhas não sejam vio-
lentadas”, afirmou Etchegoyen. “Já 
dei inúmeras entrevistas, mas nin-
guém me pergunta por essas pes-
soas, mas se a ação do Exército não 
causará traumas.” 

Respondendo às críticas sobre 
o “fichamento” dos moradores, o 
ministro-chefe do Gabinete de Se-
gurança Institucional foi enfático: 
“Quem viaja não se preocupa em 
ser revistado quando vai comprar 
o enxoval dos filhos em Miami”. 
Para ele, o Brasil não deve viver o 
drama dos que necessitam com-

Governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori

Empresários e formadores de opinião 
participaram do jantar promovido pela VOTO

prar carros blindados, mas daque-
les que são forçados a abrigar ar-
mamentos em suas próprias casas 
para não serem mortos. “É a tragé-
dia dessas pessoas, cada vez mais 
vulneráveis, que me tira o sono”, 
pontuou [confira o discurso na ínte-
gra na página 36].

AS ELEIÇÕES E O FUTURO DO RS
Os desafios que surgem para 

o Rio Grande do Sul com a pro-
ximidade das eleições foram sa-
lientados pelo governador José Ivo 
Sartori. “A vida das pessoas não 
vai parar por causa das eleições. A 
sociedade exige ações e respostas. 
Precisamos que este ano seja da 
continuidade das transformações. 
Não podemos nos dar ao luxo de 
esperar”, defendeu.  

Em sua fala, Sartori também 
clamou por um maior protagonis-
mo social. “Não tenhamos medo. 
Tenhamos mais sensibilidade so-
cial, ouvindo a alma silenciosa da 
sociedade, especialmente daqueles 
que não tem sindicato, partido ou 
microfone”, convocou. “Vamos ou-
vir mais o colono, o operário, o em-
preendedor, o jovem, o pai e a mãe 
de família”, concluiu o governador.

O V Jantar de Abertura do Ano 
Legislativo foi realizado pela Re-
vista VOTO com os patrocínios de 
BRDE e EGR – Empresa Gaúcha 
de Rodovias.

PREMIADOS COM TROFÉU 
MÉRITO VOTO SE DESTACARAM 
NO CENÁRIO NACIONAL POR 
MOBILIZAREM FORÇAS EM FAVOR 
DO DESENVOLVIMENTO

V
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Um dia após o lançamento 
da pré-candidatura à Pre-
sidência da República, o 

deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
deixou clara qual medida acredita 
ser a mais urgente para o Brasil: a 
revisão das despesas no setor pú-
blico. Para uma plateia de empre-
sários, políticos e formadores de 
opinião, o presidente da Câmara 
dos Deputados palestrou no Bra-
sil de Ideias, realizado pela Revista 
VOTO em 9 de março, no Rio de 
Janeiro.

Maia criticou governantes que 
possuem como única pauta o pedi-
do de mais recursos para custeio e 

investimentos. Citando estados em 
calamidade financeira, disse que a 
reforma da Previdência seria ainda 
mais importante para as unidades 
federativas. E salientou: “Se que-
remos um Brasil que cresça, gere 
empregos e reduza desigualdades, 
devemos ter a coragem de respon-
der a estas perguntas: qual Estado 
queremos e de que forma ele será 
organizado?”

O parlamentar dividiu o palco 
com o economista Marcos Troyjo, 
diretor do BricLab da Universida-
de de Columbia (EUA) e professor 
do Ibmec, e com o empresário 
Fernando Bomfiglio, diretor de 

No palco 
do Brasil de 

Ideias, Rodrigo 
Maia apontou 

caminhos para 
a retomada do 

crescimento

PRIORIDADE PARA 
REVISÃO DAS DESPESAS
Presidente da Câmara de Deputados garantiu que agenda 
legislativa avançará mesmo em ano eleitoral. Rodrigo Maia 
também defendeu planejamento na intervenção federal no RJ

VOTO | BRASIL DE IDEIAS



Nelson Mufarrej, 
do Botafogo; 

André Portugal, da 
Souza Cruz; Karim 

Miskulin; Fernando 
Bomfiglio, da 

Souza Cruz; 
presidente da 

Câmara dos 
Deputados, 

Rodrigo Maia; 
Mauricio 

Fontenelle, da 
Souza Cruz; e 

Flávio Maranhão 

Fernando Bomfiglio, da Souza Cruz; Karim Miskulin e deputada 
federal Clarissa Garotinho

Karim Miskulin recebe Rodrigo Maia no Copacabana Palace 
para edição do Brasil de Ideias

Marcos Troyjo; Edson Vismona, do ETCO; Karim Miskulin, 
deputado Rodrigo Maia e Fernando Bomfiglio, da Souza Cruz

José Mauro Ferreira Coelho, da Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE); deputado estadual Samuel Malafaia; Alexandre Cobbett, 
da EPE; e coronel Roberto Robadey Costa Júnior, secretário 
estadual de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ
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Ao final do encontro, o presidente da Câmara recebeu de 
Edson Vismona, do ETCO, manifesto com propostas para 
combate ao contrabando

VOTO | BRASIL DE IDEIAS

Relações Institucionais da Souza 
Cruz. Ao ser questionado sobre a 
intervenção federal no Rio de Ja-
neiro, Maia relacionou a medida 
ao poder de fogo do tráfico e ao 
sucateamento das estruturas das 
polícias. “O crime organizado res-
ponde por metade dos homicídios 
no Brasil, então esse é um foco im-
portante.” Mas disse esperar que “o 
interventor possa apresentar seu 
planejamento e a expectativa de 
orçamento”.

PAUTA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS

Maia lamentou que a agenda 
do Congresso esteja travada. “Di-
versos temas que terão impacto 
positivo na vida das pessoas devem 
ser colocados em votação ainda no 
primeiro semestre”, adiantou. Ele 
citou propostas como o cadastro 
positivo, a maior autonomia do 
Banco Central e a mudança nos 
critérios de escolha de diretores 
de agências reguladoras. Também 
defendeu a privatização da Eletro-
bras: “São seis anos consecutivos 
de resultado negativo. O atual mo-
delo suga muito da sociedade, que 
poderia ganhar com mais liberda-
de, eficiência e controle público”.

Ao final da palestra, o presiden-
te da Câmara recebeu um mani-
festo da iniciativa privada con-
tendo 16 propostas para combate 
ao mercado do contrabando. O 
documento foi entregue pelo co-
ordenador do Movimento em De-
fesa do Mercado Legal Brasileiro, 
Edson Vismona.

Realizado no Copacabana Pa-
lace, o Brasil de Ideias foi apre-
sentado pela diretora executiva da 
Revista VOTO, Karim Miskulin. 
Este é o segundo ano que o ciclo 
de palestras é levado à capital flu-
minense. V



75

Brasil de Ideias foi o primeiro evento público de Maia após 
lançamento de sua pré-candidatura à Presidência

Entre os convidados do Brasil de Ideias esteve Nelson 
Mufarrej, presidente do Botafogo – clube do coração de Maia

Encontro foi realizado no Copacabana Palace, no Rio de JaneiroDeputado estadual Samuel Malafaia e Karim Miskulin

“DIVERSOS TEMAS 
QUE TERÃO IMPACTO 
POSITIVO NA VIDA 
DAS PESSOAS DEVEM 
SER COLOCADOS EM 
VOTAÇÃO AINDA NO 
PRIMEIRO SEMESTRE”, 
DISSE O DEPUTADO
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As reformas já feitas, a in-
flação estabilizada e a Selic 
no menor nível da história 

são indicativos de que o país que 
vem por aí será melhor do que o 
atual. Essa foi a conclusão dos pa-
lestrantes do Brasil de Ideias reali-
zado dia 22 de março no Sheraton 
Porto Alegre Hotel. Felipe Miran-
da, sócio-fundador da Empiricus, e 
Marcos Troyjo, diretor do BricLab 
da Universidade de Columbia, si-
nalizaram caminhos da economia 
no painel “Como ganhar dinheiro 
em 2018”.

“Escolhemos este tema porque 
perdemos muito tempo em 2017 
e precisamos saber onde investir 
e o que fazer neste ano de elei-
ções”, disse Karim Miskulin, dire-
tora executiva da Revista VOTO. O 
evento contou com o patrocínio de 
Braskem, Dana e CPMC Celulose 
Riograndense. 

CENÁRIO FAVORÁVEL
Felipe Miranda salientou que a 

foto de hoje do Brasil é muito po-
sitiva. A eleição tende a criar algu-
ma oscilação no mercado, mas ele 

Depois de uma crise aguda, uma série de indicadores 
mostra que o país está voltando aos eixos. No Brasil de 
Ideias, Felipe Miranda, da Empiricus, e Marcos Troyjo, da 
Universidade de Columbia, avaliam as perspectivas para 
a nação. E concordam: para avançar com consistência, a 
agenda de reformas precisa continuar

VOTO | BRASIL DE IDEIAS

COMO GANHAR 
DINHEIRO EM 2018
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Francisco Bueno, da Celulose Rio Grandense; Karim Miskulin 
e Valter Nagelstein, presidente da Câmara de Vereadores de 
Porto Alegre

Convidados do Brasil de Ideias ouviram análises sobre investimentos, tendências e 
oportunidades para o ano

Ricardo 
Russowsky; 

vereador Felipe 
Camozzato; 

Wladimir 
Omiechuk, da 
KPMG; e Régis 

Albino Marques 
Gomes, da 

Associação 
Comercial de 

Gravataí

Marcelo Scalzilli, da Scalzilli Althaus; Marcela de Farias Vargas 
e Lourenço Orlandini, da Associação de Procuradores do 
Estado do RS (APERGS)
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não vê outro caminho a não ser 
uma opção liberal – independen-
temente de quem for o candidato 
– para governar o país e dar conta 
do que é preciso fazer, como refor-
mas e um plano para estancar a dí-
vida explosiva. “É inexorável fazer 
a reforma da Previdência porque 
não há outra saída”, acrescentou.

Outro ponto positivo que re-
percute em toda a economia é a 
queda da taxa Selic, porque, entre 
outros movimentos, deve favore-
cer a migração de investimento da 
renda fixa para a bolsa de valores. 
Os dois palestrantes do Brasil de 
Ideias projetam pontuação acima 
de 110 mil para a BM&FBovespa 
nos próximos 12 meses.

“O Banco Central diz que a 
Selic pode chegar a 6% ao ano. O 
juro baixo tem um efeito brutal na 
economia. Isso e mais a oferta de 
capital e trabalho disponível hoje 
fazem o Brasil reunir elementos 
para crescer”, previu o estrategista-
-chefe da Empiricus.

De acordo com Miranda, o ano 
eleitoral faz o investidor de longo 
prazo perguntar se não pode dei-
xar para decidir sobre investimen-
to no Brasil somente depois de 
outubro. “Poderá deixar de ganhar 
um pouco menos por entrar mais 
tarde, mas o risco cai dramatica-
mente.”

O estrategista-chefe da Empiri-
cus ainda destacou que o Governo 
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Temer, do ponto de vista pragmá-
tico, evitou um desastre iminente 
ao estabilizar a inflação, aprovar a 
reforma trabalhista, a PEC do Teto 
e promover melhorias na gestão 
das estatais. 

SERIAL KILLER 
DE OPORTUNIDADES

Troyjo também viu com oti-
mismo o andamento da economia 
brasileira, mas destacou que o país 
é considerado por parte dos in-
vestidores estrangeiros um urso. 
No jargão do mercado de capitais, 
é um símbolo de queda, pois o 
animal ataca para baixo. O dire-

tor do BricLab elencou 10 razões 
[veja na página ao lado]. Corrupção 
sistêmica, baixo investimento em 
pesquisa e fuga de cérebros para 
o exterior são alguns dos motivos. 
O urso é o contrário do touro, re-
presentante de otimismo, porque 
agride de baixo para cima.

“O Brasil é visto como um se-
rial killer de oportunidades”, dis-
se. Contudo, acrescentou que esse 
cenário não deve se concretizar 
porque o país tem muitos atri-
butos para ser uma economia de 
destaque. Conforme o economis-
ta, nos próximos 12 ou 18 meses, 

BRASIL DE IDEIAS

GOVERNO EVITOU DESASTRE AO 
ESTABILIZAR INFLAÇÃO, APROVAR 
REFORMA TRABALHISTA, PEC DO 
TETO E PROMOVER MELHORIAS NA 
GESTÃO DAS ESTATAIS

Marcos Troyjo; Mateus Bandeira, pré-candidato ao Governo 
do Estado; Ricardo Russowsky, conselheiro da Federasul; e 
Ricardo Hingel, do Banrisul

João Ruy Freire, da Braskem

Felipe Miranda, Karim Miskulin e Marcos Troyjo
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poderá ocorrer uma ascensão tão 
rápida e tão vibrante da economia 
“que vamos esquecer os oito anos 
passados, que representaram outra 
década perdida”.

RISCO MIGROU 
PARA O NORTE

Para uma plateia formada por 
empresários, executivos, secretá-
rios de Estado, políticos e forma-
dores de opinião, Troyjo relatou 
que há uma gigantesca liquidez 
no mundo em busca de locais para 
fazer investimentos. “Puxado pela 
Ásia, o consumo de alimentos vai 
crescer no mundo, o que favo-
recerá commodities brasileiras”, 
disse.

Outro ponto a favor é que, com 
o processo de saída do Reino Uni-
do da União Europeia e a agenda 
do presidente Donald Trump, “o 
risco político migrou para o He-
misfério Norte”. Dessa forma, des-
via a atenção de problemas daqui, 
assim como ocorreu há 10 anos 
com a quebra do banco Lehman 
Brothers, nos EUA.           

“Aqueles que acreditam em ce-
nário ruim do Brasil dizem que 
não vamos conseguir simplificar 
tributos, não faremos a reforma 
da Previdência e vamos caminhar 
para um país imaginário, meta-
de Grécia e metade Venezuela”, 
relatou. Com o conhecimento de 
quem circula entre Brasil e Esta-
dos Unidos, Troyjo disse que vê 
retomada da confiança e dos inves-
timentos aqui. “O processo todo 
precisa vir acompanhado de um 
candidato que leve adiante as re-
formas.”

POR QUE O BRASIL É 
VISTO COMO UM URSO?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Descrença no avanço das reformas 
tributária e previdenciária

Pouco investimento 
em pesquisa

China como concorrente 
de peso

Custo elevado 
do Judiciário

Pequena participação no 
comércio internacional

Baixa 
inovação

Corrupção sistêmica, sem sinal 
de que vai acabar

Legislativo 
fisiológico

Chance de se eleger um 
presidente populista

Fuga de cérebros 
para o exterior

Parte dos investidores estrangeiros considera o Brasil 
um urso – símbolo de queda, pois o animal ataca 

para baixo. O oposto seria o touro, representante de 
otimismo, porque agride de baixo para cima.
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Se antes um prato sofisticado e 
de altíssima qualidade deveria 
ter ingredientes consagrados 
internacionalmente, agora já não 
é mais assim. Chefs do Brasil e 
de fora estão cada vez mais em 
busca de iguarias locais
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Esqueça o foie gras francês, o 
caviar beluga do mar Cáspio, 
a trufa negra de Périgord e a 

baunilha de Madagascar. O Brasil 
oferece uma profusão de ótimos 
produtos e, não raro, de qualidade 
superior aos dos estrangeiros. Os 
chefs de cozinha mais renomados 
em território nacional sabem dis-
so e, para qualificar ainda mais a 
culinária, estão buscando o que há 
de melhor por aqui. Vão em busca 
do que dizia Tolstói: se queres ser 
universal, começa a pintar a tua al-
deia. É a tendência mundial, nem 
tão nova, mas cada vez mais forte 
na alta gastronomia de valorizar as 
iguarias locais. 

A procura pelo melhor produto 
faz parte da rotina dos reconheci-
dos Osteria Francescana, na Itália, 
o dinamarquês Noma e o nórdico 

Fäviken. Todos eles oferecem ao 
cliente o que tiver à disposição, em 
um raio de poucas léguas a partir 
dos seus fogões, desde que com al-
tíssima qualidade. 

Em solo nacional, Alex Atala 
traz da Amazônia o pirarucu servi-
do nos Jardins. Em São Paulo, Ro-
berta Sudbrack, que já serviu reis e 
primeiros-ministros, tem parceria 
com uma produtora de orgânicos 
de Minas Gerais. E o caráter auto-
ral de Thiago Castanho, no Pará, 
colocou-o entre os chefs mais ino-
vadores do Brasil.  

Moda? Nicho de mercado? 
Marketing? Nada disso. É a visão 
de que o melhor prato começa no 
campo. É também a defesa de uma 
cozinha sustentável em que todos 
os elos da corrente saem ganhan-
do.

DIRETO 
DO 
QUINTAL

CULTURA E LAZER | GARFO & FACA

Carlos Kristensen 
segue tendência de 

chefs que valorizam 
origem e forma de 

plantio dos alimentos
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ALIANÇA COM PRODUTOR LOCAL
Na capital gaúcha, o chef Carlos 

Kristensen percebeu a importância 
desses elementos depois de estar 
estabelecido no restaurante Hashi. 
“Meu restaurante em Santa Cata-
riana fazia sucesso porque o pesca-
do estava ali em frente. Eu conhe-
cia o pescador, o garoto que me 
fornecia o polvo e a forma como 
eles trabalhavam. Em Porto Ale-
gre, me angustiava ficar esperando 
a entrega de uma caixa de man-
timentos que eu não sabia como 
tinham sido produzidos”, conta. 
Foi aí que Kristensen decidiu botar 
o pé na estrada e conhecer os pe-
quenos produtores do Estado, cos-
tume que mantém até hoje, para 
trazer o melhor de cada região. 

Em seus dois restaurantes são 
servidos gansos do interior de El-
dorado do Sul, queijos de Bom Je-
sus, mel de São José dos Ausentes e 
figos da zona rural de Porto Alegre. 
O menu é determinado conforme 
a qualidade e disponibilidade. O 
melhor ingrediente, define ele, é 
aquele que seja bom para quem 
planta, bom para quem prepara 
e bom para quem come. “Se não 
é época de figo aqui, eu não vou 
trazer uma fruta sem gosto de São 
Paulo. Eu vou substituir por outra”, 
explica, ao lembrar que o sabor 
está ligado diretamente à forma 
de plantio e à forma de colher e de 
transportar.

O que chefs como Kristensen, 
Atala, Roberta ou o italiano Mas-
simo Bottura fazem é colocar em 
prática a economia solidária. Ao 
valorizar o produtor local, estimu-
lam a qualidade da iguaria, gera-
ram riqueza e saúde. “Nós preci-
samos que o seu Antônio, que faz 
o queijo em Bom Jesus, continue 
fazendo, e que se orgulhe de fazer. 
E que o filho dele não precise virar 
operário na cidade. É uma questão 
de fazer a roda girar.” 

“NÃO ME INTERESSA A COZINHA DE PAUL BOCUSE. 
ESSA ESTÁ NA INTERNET. O IMPORTANTE É QUE 
O SEGREDO DA GELEIA DA DONA MARIA, NO 
INTERIOR DE ANTÔNIO PRADO, NÃO SE PERCA.”

O INTERNACIONAL DAQUI
Para jogar luz sobre a necessi-

dade de valorizar a produção ar-
tesanal, estimulando o produtor 
e diminuindo a burocracia, Kris-
tensen criou o projeto Internacio-
nalmente local. A intenção também 
foi quebrar preconceitos. Ele faz a 
comparação entre, por exemplo, 
um embutido comprado no su-
permercado e outro artesanal. “O 

não pode ter mais do que um ano 
de validade. Aqui, eu posso usar 
um excelente azeite de Santana do 
Livramento que foi prensado na 
semana passada. Isso, sim, é um 
luxo”, define. 

O processo não é fácil, admite, 
mas não tira o entusiasmo do seu 
criador. “Ganhei vários prêmios, 
mas nenhum me deu a mesma fe-
licidade do que tocar esse projeto 

que é mais saudável? O certificado 
por uma lei que permite o uso de 
ossos triturados e que rodou o país 
inteiro? Ou aquele feito com carne 
de gado e porco alimentados com 
pasto de qualidade aqui do lado?”, 
questiona.

O chef também cita o azeite de 
oliva, sendo os mais incensados os 
portugueses e espanhóis. Entretan-
to, desde a produção até a chegada 
às nossas prateleiras pode levar até 
seis meses. “O melhor do mundo 

de valorizar nossas raízes. E quan-
do vejo grandes nomes da cozinha 
internacional fazendo o mesmo, 
sei que estou no caminho certo. A 
gente precisa olhar para trás para 
andar para frente, aprender com 
a sabedoria popular”, afirma. “Não 
me interessa a cozinha de Paul Bo-
cuse. Essa está na internet. O im-
portante é que o segredo da geleia 
da dona Maria, no interior de An-
tônio Prado, não se perca”, ensina 
o chef.

Em seus restaurantes, Kristensen serve produtos vindos do interior do Estado e da zona rural 
de Porto Alegre

V
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Se as primeiras imagens que 
lhe vêm à mente quando o 
assunto é Colômbia estão li-

gadas às Forças Armadas Revolu-
cionárias da Colômbia (Farc) ou ao 
narcotráfico, talvez você seja a pes-
soa indicada para mudar o roteiro 
das próximas férias. Quem vai, ga-
rante: estar lá é quebrar estereóti-
pos sobre insegurança e descobrir 
uma nação culturalmente rica e 
com cafés, gastronomia e praias 
paradisíacas. O país, que já teve 
fama de violento, é um dos desti-

DA COLÔMBIA
A MARÉ ALTA

CULTURA E LAZER | MALAS PRONTAS

Após superar a fama de 
violento, país desbanca destinos 
tradicionais e se fortalece no 
turismo internacional. Paisagens 
paradisíacas, população 
acolhedora e riqueza cultural 
compõem o mix de diferenciais 
da nação andina

nos mais procurados por diversos 
perfis de turistas. Vem encantando 
brasileiros de diversas faixas etá-
rias e que prometem voltar.

A procura pelo destino subiu 
há pouco mais de cinco anos. Mas, 
nos últimos três, teve um boom 
considerável, ao ponto de agências 
menores encontrarem dificulda-
des na colocação de passageiros 
em voos. O que explica esse suces-
so? Políticas públicas bem direcio-
nadas, facilidade de ingresso no 
país, investimento em campanhas 
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e novas rotas aéreas formaram, en-
tre outros fatores, um mix de faci-
lidades e incentivos para conhecer 
a terra do escritor Gabriel García 
Márquez.

VISÃO ESTRATÉGICA
O governo colombiano foi o 

primeiro a acreditar que o país 
poderia reverter a má reputação 
internacional. Investiu com afinco 
em ações de divulgação para cha-
mar visitantes e na qualificação 
dos serviços. Coincidência ou não, 

POLÍTICAS PÚBLICAS BEM 
DIRECIONADAS, FACILIDADE 
DE INGRESSO NO PAÍS, 
INVESTIMENTO EM CAMPANHAS 
E NOVAS ROTAS AÉREAS 
FORMAM MIX DE INCENTIVOS E 
INCENTIVOS PARA CONHECER 
A TERRA DO ESCRITOR GABRIEL 
GARCÍA MÁRQUEZ

a quarta maior economia da Amé-
rica Latina teve um crescimento 
médio do PIB de 3,7% nos últimos 
cinco anos.

Em 2008, o Ministério do Turis-
mo lançou a campanha “Colômbia 
é paixão”, trazendo nos materiais 
impressos a chamada bem-hu-
morada “O perigo é você querer 
ficar!”. Mas não foi apenas uma 
iniciativa inteligente. “O governo 
colombiano investe a cada ano 100 
milhões de dólares, enquanto no 
Brasil são apenas 20 milhões. Eles 
têm um olhar especial sobre o se-
tor e o entendimento que o turis-
ta traz desenvolvimento e ajuda o 
país a crescer”, avalia o presidente 
da Associação Brasileira de Agên-
cias de Viagens no Rio Grande do 
Sul, João Augusto Machado. E a es-
tratégia vem dando certo. 

De 2005 a 2013, enquanto a 
América do Sul teve um aumen-
to de 3% em visitantes, a Colôm-
bia registrou 13%. Boa parte desse 
percentual é de brasileiros. Dados 
da Embaixada do Brasil na capital 
Bogotá apontam que em 2015 mais 
de 141 mil brasileiros escolheram o 
país para passar as férias. Esse nú-
mero foi 14 mil a mais do que no 
ano anterior e 45 mil a menos do 
contingente que chegaria no ano 
subsequente: em 2016, ingressa-
ram na nação andina 186,2 mil 
brasileiros. Desse total, cerca de 
25% não foram apenas para lazer 
temporário, mas em busca de es-
tudos e oportunidades de trabalho. 

SEGURANÇA E DIVERSAS ATRAÇÕES
As possibilidades do país são 

muitas, e a segurança e a tranqui-
lidade de cidades como Bogotá 
encanta, garante Machado. “Existe 
tráfico, claro, como em vários ou-

tros destinos turísticos do mundo, 
mas ele não interfere no dia a dia 
do cidadão que circula pelas cida-
des, bem diferente do que existe 
no Rio de Janeiro, por exemplo”, 
observa o dirigente, ao lembrar 
que a Colômbia é um destino que 
não contempla apenas os adultos. 
“Crianças, jovens, LGBTs, idosos, 
são todos muito bem recebidos”, 
assegura.

Foi essa impressão que teve a 
jornalista Luciana Munaretti, de 44 
anos, assim que desembarcou no 
aeroporto de Bogotá. Moradora de 
São Paulo, Luciana optou pelo país 
pela história e pela natureza, com-
binação que sempre orienta suas 
escolhas nas férias. Com uma ami-

ga, foi à capital e, dali, partiu para 
Cartagena das Índias e Arquipéla-
go de San Andrés, onde festejou o 
réveillon. 

Em Bogotá, elas conheceram 
os pontos turísticos durante o dia 
e, à noite, os restaurantes e bares. 
“Me senti muito segura caminhan-
do na rua à noite. As pessoas são 
simpáticas, educadas e receptivas 
aos brasileiros. Culturalmente são 

Água cristalina é um 
dos diferenciais da 

praia de San Andrés
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muito ricos”, conta, ao ressaltar a 
tranquilidade de duas mulheres 
solteiras em transitar pelos bair-
ros. Ela observa que conversas 
que envolvam violência, devem, 
inclusive, ser evitadas. “Eles não 
gostam que você toque no assun-
to do narcotráfico. Os taxistas, os 
melhores porta-vozes, dizem que 
é coisa do passado e encerram o 
assunto”, relata.

Em Cartagena, Luciana e a ami-
ga ficaram em um hotel no bairro 
Getsemaní, próximo à cidade mu-
rada, o que facilitou os roteiros 
a pé. “Cartagena é um capítulo à 
parte. Parece que você está em um 
livro do García Márquez. Realmen-
te, tem uma magia. E tudo em um 
clima simpático, com turistas do 
mundo todo”, elogia.

Em San Andrés, as famosas sete 
cores do mar realmente existem, 
garante. “Todas as variações do ver-
de-esmeralda. E o réveillon teve 
muita música, dança e comida ma-
ravilhosa. Lagosta a rodo”, descreve. 
Mas Luciana faz um alerta aos bra-
sileiros mais tímidos: estejam pre-
parados para ser puxados ao palco 
quando tocar as músicas brasileiras 
preferidas por lá, incluindo Michel 
Teló e Gusttavo Lima.  “Foi diverti-
díssimo”, resume. 

Os colombianos são conhecidos 
por sua paixão pela música e pela 
dança. Reggaeton, salsa, vallenato e 
cúmbia tocam em profusão tanto 
em baladas como na praia e mesmo 
em parques.

POVO CHEVERE
Quando chegar à Colômbia, o 

turista descobrirá um povo “cheve-
re” – gíria local que equivaleria ao 
nosso “legal” ou “bacana”. O cida-
dão de lá é muito parecido com o 
brasileiro: é alegre, festivo e hospi-
taleiro, o que facilita a interação e 
também atrai mais turistas.

As opções de chegada podem 
ser aéreas ou pelo mar. “Existe uma 
grande procura por cruzeiros, tanto 
para o turismo de lazer como o de 
business”, comenta Rosani Aguiar, 

diretora da operadora de turismo 
New Age.

O número de congressos e de 
eventos corporativos também cres-
ceu muito em cidades como Me-
dellín e Cáli. Grandes centros de 
convenções – outro investimento 
estratégico do governo – sediam 
encontros de formação de profes-
sores, médicos, veterinários e enge-
nheiros, entre outros. 

A temperatura constante e a 
oferta hoteleira também são atra-
tivos, segundo Rosani. As grandes 
redes de hotéis iniciaram a ex-
pansão pela região há cerca de 10 
anos, sendo possível encontrar nas 
principais cidades do interior e no 
litoral opções econômicas, para o 
turista menos exigente, e de luxo, 
para aqueles que não abrem mão 
do conforto. 

Os bairros mais centrais da ci-
dade, tranquilos, arborizados e pla-
nos, surpreendem os turistas que 
vão em busca de museus e histó-
rias, mas também pela forma como 
os locais aproveitam a vida urbana. 
Entre as dicas, uma das principais 
avenidas, a Carrera 7, corta a cidade 
de Norte a Sul e, aos domingos, fica 
fechada para circulação de ciclistas 
e para quem quer curtir as possibi-
lidades gastronômicas. 

Na parte alta da capital, o Cerro 
Monserrate, uma montanha 3.152 
metros acima do nível do mar, ofe-
rece uma belíssima imagem da ci-
dade, além do Santuario del Señor 
Caído. O acesso ao cerro pode ser 
feito por teleféricos e funiculares – 
que, aos domingos, saem pela me-
tade do preço, cerca de  8.200 pesos 
colombianos ou cinco dólares.

  
GASTRONOMIA RICA

O apreço pela culinária é tão for-
te que a capital Bogotá tem a famo-
sa Zona G, ou Zona Gourmet. Ali, 
o turista encontrará, como o nome 
sugere, um conjunto de ruas dedi-

CULTURA E LAZER | MALAS PRONTAS

SE MEDELLÍN, BOGOTÁ E CÁLI 
SÃO ATRATIVOS PARA O 

TURISMO HISTÓRICO E DE 
NEGÓCIOS, AS PRAIAS COM 

ÁGUAS CARIBENHAS NÃO PODEM 
DEIXAR DE SER VISITADAS

Forte de Cartagena também faz parte do roteiro colombiano
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O QUE NÃO PODE 
FALTAR NO ROTEIRO

1
2
3
4
5

Cidade Amuralhada, 

em Cartagena das Índias

Museu da Esmeralda, 

em Cartagena das Índias

Castelo de San Felipe de Barajas, 

em Cartagena das Índias

Centro Cultural Gabriel 

García Márquez, em Bogotá  

Mergulho em Johnny Cay, 

em San Andrés

cadas ao melhor da alta cozinha. 
Entre as Calles 69 e 70, em Cha-
pinero, existem restaurantes que 
vão da tradicional gastronomia co-
lombiana, passando pela argentina 
e mexicana, até a japonesa mais 
sofisticada.

Em relação às opções tradi-
cionais, Luciana descreve: “Voltei 
apaixonada por limonada de coco 
e arroz de coco, além da lagosta 
de San Andrés. Amei também os 
patacones, uma espécie de banana 
verde frita”. 

Para conhecer a comida co-
lombiana, no entanto, é preciso 
percorrer todo o país, pois há pra-
tos diferenciados em cada região. 
Mas, em geral, a culinária é carac-
terizada por um tempero marcan-
te, com iguarias à base de milho, 
frango e plátano (um tipo de ba-
nana). A população local também 
usa o abacate em várias combina-
ções salgadas e em saladas, uma 
vez que ele não é considerado fru-
ta por lá.

A riqueza do café é outro ele-
mento que o governo procura 
enfatizar. Afinal, o produto colom-

biano é reconhecido como um dos 
melhores do mundo. Por lá, vale 
conhecer a rede Juan Valdez Café, 
com centenas de lojas pelo país. 
Mas em todos os lugares é possível 
tomar um “tinto”, como eles cha-
mam o café puro, sempre de ótima 
qualidade. 

 
MAR CARIBENHO

Se Medellín, Bogotá e Cáli são 
atrativos para o turismo histórico 
e de negócios, as praias com águas 
caribenhas não podem deixar de 
ser visitadas. Cartagena está no 
topo da lista das mais procuradas, 
mas ainda há ótimas opções ainda 
pouco frequentadas pela grande 
massa de turistas. A dica é ir direto 
a Cartagena e, dali, combinar ou-
tras praias, em rotas aéreas curtas 
e baratas.  

A costa privilegiada oferece 
pontos paradisíacos, divididos en-
tre o Oceano Pacífico e o mar do 
Caribe. Para o lado do Caribe, Islas 
de Rosario, Playa Blanca de Baru, 
San Andrés, Santa Marta e Provi-
dencia são destinos muito procu-
rados em função da areia branca 

e da água quente. Não existe uma 
época especial para conhecer o ca-
ribe colombiano. Durante todo o 
ano, as temperaturas ficam na mé-
dia de 32 graus. 

Outra dica inesquecível de Lu-
ciana são os programas de mer-
gulho em San Andrés. “As praias 
são maravilhosas. Recomendo 
fazer todos os passeios que levam 
às Ilhas do Rosário e todas as Keys 
(Cay, como eles chamam), que 
pertencem a San Andrés: Johnny 
Cay, Rocky Cay etc. Nadar muito e 
mergulhar muito. Em momentos 
de maré baixa, dá para ir de uma 
ilha a outra a pé”, conta. Ela lembra 
de uma peça importante que não 
pode ser esquecida quando isso 
acontecer: sapatos de neoprane 
para andar nos corais.  

Quando questionada sobre a 
possibilidade de retorno, Lucia-
na não pensa duas vezes: “Quero 
voltar, sim!”. A resposta rápida da 
turista é um indicativo de que, se 
as águas baixam de tempos em 
tempos nas ilhas, a maré de cres-
cimento no turismo colombiano, 
não. Está cada vez mais alta.

FOTOS: LUCIANA MUNARETTI

Vida noturna, cultura e 
povo acolhedor fazem 
da Colômbia uma nova 
opção de turismo na 
América Latina

V



VOTO - política, cultura e negócios - Edição 13788

Advogado eleitoralista, Antônio Augusto Mayer dos Santos 
pesquisou durante quatro anos no Congresso projetos que 
propõem modernizar o sistema político brasileiro. 
Sem juridiquês, o autor convida o cidadão para o debate

UM NOVO CAMINHO 
PARA A POLÍTICA

CULTURA E LAZER | ENTRE PÁGINAS

Ousadia, utopia 
e reforma 
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Antônio 
Augusto Mayer 
dos Santos

204 páginas
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O custo do Parlamento é 
um dos temas tratados 

no livro: somando 
todos os benefícios, 

os congressistas 
brasileiros são mais bem 

remunerados do que os do 
Canadá, da Noruega, do 

Japão e da Alemanha
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Referência no país quando o 
assunto é Justiça Eleitoral, o 
advogado Antônio Augusto 

Mayer dos Santos mostra em seu 
mais recente livro que não é por 
falta de projetos que a política na-
cional tem um funcionamento ul-
trapassado. Com resquícios desde 
o tempo do império, remendos 
e puxadinhos, o Legislativo deve 
acompanhar a evolução da socie-
dade e modernizar sua estrutura, 
destaca o autor.

Colunista da Revista VOTO, 
Antônio Augusto escreve com co-
nhecimento as 204 páginas de 
Ousadia, Utopia e Reforma Política. 
Conhecimento aliado a centenas 
de horas de navegação na internet 
e consulta a arquivos. A publicação 
é resultado de quatro anos de deta-
lhados levantamentos em cima de 
todas as propostas que circulam no 
Congresso Nacional. O conteúdo 
dessas proposições é voltado para 
a reforma política de que tanto se 
falou e se discutiu nos últimos 25 
anos.

A obra busca reunir tudo o que 
foi apresentado sobre esse tema. É 
indicado não apenas para políti-
cos. É leitura para toda a socieda-
de, que, de uma forma ou outra, 
é impactada pelas decisões vindas 
do Parlamento. Entre as medi-
das abordadas com profundidade 
estão redução do número de de-
putados federais, diminuição do 
mandato de senadores, fim de re-
eleições sucessivas para deputados 
e vereadores, proibição de acúmu-
lo de vencimentos nos mandatos, 
aperfeiçoamento das CPIs, imple-
mentação de candidatura avulsa e 
novos critérios para as coligações 
majoritárias.

Como não é um livro jurídico, 
não tem juridiquês. Dividido em 
seis blocos, a leitura da publicação 
pode ser sequencial ou não, o que 

facilita a busca de temas de maior 
interesse. Além de subsidiar os lei-
tores com informações precisas, 
proporciona reflexões sobre a re-
forma que frequentemente é notí-
cia na mídia, mas que não recebe 
maiores aprofundamentos. Por-
tanto, o assunto em si não é novo, 
mas está sempre em pauta, ainda 
mais quando não param de apare-
cer nomes envolvidos em casos de 
corrupção.

Na introdução, Antônio Au-
gusto escreve que “o país de sete 
constituições federais em menos 
de um século e meio de República 

necessita redefinir o seu formato 
político-institucional. O atual não 
convence mais. Não espelha o país 
nem as aspirações nacionais. Não 
funciona mais. Saturou. Faliu. Tor-
nou-se danoso, às vezes letal. Suas 
deturpações são inadmissíveis pe-
rante o século 21.” 

O autor, que presidiu a Comis-
são de Direito Eleitoral da OAB-
-RS entre 2013 e 2015, reserva uma 
parte do livro para falar de cidada-
nia. Para ele, a matéria deveria ser 
ensinada nas escolas, integrando o 
currículo. “Viver em democracia 
não é apenas votar e ser votado, 

mas exercer direitos, cumprir de-
veres, regras e assim por diante.” 
E acrescenta: “num país de quase 
nenhuma educação política, isso 
[o ensino de cidadania] é o mínimo 
frente à enxurrada de descalabros 
que as gerações mais recentes vêm 
testemunhando”.

Especialista em direito eleito-
ral, professor e escritor, Antônio 
Augusto já publicou uma obra sob 
a mesma temática: Reforma políti-
ca: inércia e controvérsias. Também 
é autor de Campanha Eleitoral – 
Teoria e prática e Vereança e Câma-
ra - questões legais e constitucionais. 

Além da Revista VOTO, artigos 
seus são frequentemente publi-
cados em jornais. Alguns deles 
estão reproduzidos na parte final 
do livro. 

“É momento de dar concretu-
de à imensa quantidade de pro-
posições acumuladas no curso de 
legislaturas inutilizadas. Reforma 
política é investimento continu-
ado no avanço democrática”, es-
creve o autor. Que a leitura de em 
Ousadia, utopia e reforma política 
inspire mudanças no sentido do 
que a população espera. Antes tar-
de do que nunca.

MESMO QUE AS ELEIÇÕES SEJAM INDISPENSÁVEIS, 

AS PESSOAS NÃO ESTÃO MUITO DISPOSTAS A 

CONVERSAR SOBRE CANDIDATURAS E CANDIDATOS. 

O DESAFIO HOJE É CONVENCÊ-LAS DE QUE SOMENTE 

ESCOLHAS REFLETIDAS PODERÃO ATENUAR AS 

DISTORÇÕES QUE SE SUCEDEM NO BRASIL.

“

”

V
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É muito difícil falar sobre O 
Mecanismo, série que José Pa-
dilha fez para a Netflix, sem 

abordar seus aspectos políticos, 
suas liberdades criativas, impre-
cisões fáticas e históricas e as pai-
xões e os ódios que certamente 
despertarão ao abordar a maior 
operação de combate à corrupção 
da História do Brasil.

Pois este é o meu propósito: 
olhar O Mecanismo apenas como 
um série política e policial lan-
çada com grande impacto no 
mercado de streaming. Como se 
a história se passasse em um país 
escandinavo.

Não há como negar que, cine-
matograficamente falando, José 
Padilha é um craque. Não é à toa 
que seus dois filmes Tropa de Eli-
te estão entre as obras mais vistas 
do cinema brasileiro, e o impacto 
e as qualidades delas são inegáveis. 
Narcos foi outro trabalho de pri-
meiro nível, também acumulan-
do polêmica com talento. Tirante 
os ódios políticos despertados por 

CULTURA E LAZER | MARCO ANTÔNIO CAMPOS

O Mecanismo, aqui dá um passo à 
frente em sua carreira.

José Padilha retoma muitas 
das estratégias narrativas vitorio-
sas em Tropa de Elite. É o caso da 
narrativa em off (aqui repartindo 
a tarefa entre mais de um perso-
nagem por um motivo que se tor-
na óbvio no meio dos episódios). 
Também, do ritmo acelerado da 
montagem e das cenas com a câ-
mera na mão – como se fosse uma 
arma prestes a ser disparada. E, 
ainda, das reviravoltas do roteiro. 
Enfim, privilegiando o caráter de 
filme policial da trama.

Selton Mello, Caroline Abras e 
Enrique Díaz estão inegavelmente 
ótimos nos papeis centrais. Selton 
Mello é um artista completo. Dois 
filmes dirigidos por ele são obras 
excelentes: O Palhaço e O Filme da 
Minha Vida. 

É muito divertido o quebra-cabe-
ça “disfarçado” de nomes de pessoas 
e empresas. Foi um exercício de cria-
tividade e alguma ironia. Na minha 
opinião, funcionou bastante bem.

A série tem várias opções cora-
josas, o que não pode deixar de ser 
visto como mais um mérito. Em 
algum momento da narrativa, pro-
cura ver os defeitos e limitações de 
todos os personagens e institui-
ções. Dos políticos referidos aos 
membros do Ministério Público, 
passando pelo juiz e pelos direto-
res e familiares da estatal, todos 
recebem sua parcela do atual qua-
dro do país. Talvez tenha sido feito 
demasiadamente dentro do “olho 
do furacão” da Operação Lava Jato, 
para ser devidamente examinado e 
apreciado.

Convicções políticas e ideológi-
cas a parte, O Mecanismo é entrete-
nimento de alta qualidade, melhor 
que seu antecessor Polícia Federal, 
que já tinha bem mais méritos que 
defeitos.

O Mecanismo
Série (Netflix)

DIREÇÃO:
José Padilha, 
Marcos Prado 
e outros

COM:
Selton Mello, 
Carol Abras e 
Enrique Díaz

GÊNERO: 
Drama político
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O conteúdo qualificado e de credibilidade pode ser acessado onde o leitor 
estiver e do modo que ele preferir. Nosso compromisso é publicar informações 
econômicas e do mundo dos negócios todos os dias em mídia impressa e nos 
nossos canais digitais. O Jornal do Comércio segue com a plena consciência de 
que o peso da longevidade e da tradição impõem um sentido de responsabilidade 
cada vez maior. A relação de confiança com a comunidade está vinculada à 
independência e isenção com as quais as notícias são tratadas. São 85 anos de 
história e compromisso com os nossos leitores. Compromisso este que o leitor 
reconhece lendo e compartilhando os nossos conteúdos.

QUEM ACOMPANHA 
ECONOMIA E NEGÓCIOS SABE 
O VALOR DESTES NÚMEROS.

www.jornaldocomercio.com /jornaldocomercio /jc_rs /JornaldoComercioRS /JornaldoComercio



VOCÊ JÁ 
COMPARTILHOU 

NOTíCIA 
FALSA? 

Você sabe de onde vêm as notícias que
recebe? Checa as informações?
Antes de compartilhar notícias
você consulta se foram
publicadas em uma mídia clássica?
Disfarçadas, com linguagem alarmante
e sem apuração jornalística, elas
estão influenciando leitores que não
conseguem identificar o que
é verdadeiro e o que é falso.
Não compartilhe informações sem
checar a fonte! Com conteúdo
comprovadamente consistente, as
revistas produzem reportagens seguras
e confiáveis, seja na versão impressa,
on-line, no celular ou em vídeo.
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