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O

ano de 2021 inicia
com grandes desafios
e uma urgência latente de fazer o Brasil superar a crise econômica, gerada pela
Covid-19, e a crise entre Executivo e
Legislativo, que travaram a pauta de
reformas no Congresso Nacional.
A primeira edição de 2021 traz
uma entrevista exclusiva com o personagem que pode dar uma guinada
na agenda de desenvolvimento do
país: o novo presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira. Desde
sua eleição, a expectativa (e a pressão)
é se Lira conseguirá amenizar o nível
de tensão do ambiente político, destravar a pauta do Congresso e retomar a credibilidade do Brasil, com o
avanço das reformas estruturais.
Nesse sentido, nossa reportagem ouviu importantes empresários para saber o que eles esperam
da gestão de Lira.
A revista traz, ainda, um olhar
sobre o agronegócio, que vive seu
melhor momento e, durante a pandemia, foi considerado um dos setores primordiais para o abastecimento do país. Para 2021, o segmento
tem a missão de continuar a crescer
e caminhar com a pauta ambiental.
As agendas de transformação e
desenvolvimento de ações do Governo Federal também foram tema
de discussão do primeiro encontro
promovido pelo Grupo VOTO, o
Brasil de Ideias – Caminhos para a
modernização do Estado brasileiro,
realizado em fevereiro. Empresários, parceiros e jornalistas conhe-

ceram o trabalho que vem sendo
executado pela Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, comandada por Caio Mário
Paes de Andrade.
Nessa perspectiva econômica,
temos a coluna estreante do economista Bruno Musa, que nos faz
refletir: “Quantas crises temos que
passar para que aprendamos a não
repetir os mesmos erros e, por fim,
evoluirmos?”.
Alexandre Jobim, nosso advogado e colunista, nos faz pensar sobre
a judicialização da política e a política na judicialização. Até onde vai o
papel do Judiciário e do Parlamento
nessa discussão? Em complemento,
o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defende a liberdade
de expressão para todos os cidadãos.
Segundo ele, há controle das Big
Techs e censura dos conteúdos de
direita nas redes sociais.
Para os amantes de vinho, esta
edição nos delicia com uma resenha
sobre o vinho verde e uma matéria
sobre a fundadora da vinícola Don
Giovanni, localizada na Serra Gaúcha, a Dona Bita.
E, para finalizar, a in.Pacto
Comunicação, nova parceira do
Grupo VOTO, venceu a licitação
da Apex-Brasil, que é responsável
por apoiar empresas de diferentes
setores produtivos da economia
nacional e atrair investimentos estrangeiros.
Estamos otimistas com os frutos
que vamos colher em 2021!

Foto: Divulgação
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A revista traz,
ainda, um
olhar sobre o
agronegócio,
que vive
seu melhor
momento e,
durante a
pandemia, foi
considerado
um dos setores
primordiais para
o abastecimento
do país.
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A esperança
para destravar
as reformas
O NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA, ARTHUR LIRA, FIRMA-SE COMO
ESPERANÇA PARA O ANDAMENTO DA PAUTA ECONÔMICA E RESSALTA
A IMPORTÂNCIA DO PARLAMENTO COMO REPRESENTANTE DAS
MÚLTIPLAS VOZES DA SOCIEDADE
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manhã do dia 1º de fevereiro, às 10h25, o então candidato à presidência da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi
ao Twitter registrar o Salmo 23: “O
Senhor é meu pastor, nada me faltará”, que foi seguido por uma sequência de tuítes bíblicos, respondidos
efusivamente com orações, emojis e
votos de que sua eleição, àquela altura
já dada como certa, pudesse destravar
a pauta econômica do Brasil. Na noite
do dia 2, menos de 24 horas após a vitória no plenário, um outro público,
bem longe do Twitter, privava da mesa
do agora presidente da Câmara dos
Deputados. Eram pelo menos 10 grandes empresários, representando vários
setores. Ao que se saiba, não houve
salmos. Nem emojis. Os votos de que
ele finalmente dê andamento às reformas estruturais tão sonhadas, porém,
foram os mesmos. O estímulo, ao contrário dos seguidores na rede social,
não eram as orações. Era a promessa
de muita pressão.

A ênfase será na harmonia
entre os poderes e nas
necessidades do Brasil.
Teremos a independência de
discutir e aprovar qualquer
tema de interesse do conjunto
dos parlamentares, o que não
significa ser contra o país.

política | cultura | negócios
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ministrativa. A indústria brasileira precisa de
competitividade, pois tem o maior potencial de
geração de empregos qualificados e desenvolvimento de tecnologia de ponta. Além das reformas, também precisamos que Projetos de Lei
menores avancem, para que o ambiente seja mais
favorável à atividade industrial no Brasil”, aponta o diretor de Relações Governamentais para
a América do Sul da General Motors, Adriano
Barros. O executivo diz, ainda, que o setor percebe a preocupação do Legislativo com a pauta
econômica, compreendendo a urgência da aprovação das mudanças estruturais decisivas para o
país. “Estamos acompanhando com otimismo e
expectativa”, destaca Barros, que também participa do debate público sobre o tema como vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

DE RURALISTA
A LÍDER DA PAUTA
ECONÔMICA
Precisamos de estabilidade,
pois os altos e baixos
não criam um ambiente
favorável aos investimentos
e aos projetos de expansão.

Essas urgências

Esperamos que, finalmente,

obrigam a nação a achar

essa linearidade nas decisões

soluções. O presidente

nos traga a estabilidade que

Lira tem um perfil

beneficiará não apenas o nosso

diversificado e uma

setor, mas toda a economia.

capacidade abrangente
de trabalho, o que ajuda
muito no avanço das
reformas. A eleição dele
para a Câmara é feliz.

|

JORGE GERDAU
JOHANNPETER
Presidente do Movimento Brasil
Competitivo

RICARDO CANSIAN
Diretor da RAC Engenharia

Arthur César Pereira de Lira tem 51 anos –
quase 52, que completa em junho – e é natural
de Maceió, capital de Alagoas. Começou carreira
na política ainda jovem, quando se elegeu vereador em sua cidade natal aos 23 anos, em 1992,
pelo então PFL. Reelegeu-se para a Câmara Municipal em 1996 e, em 1998, tornou-se deputado
estadual, sendo reeleito para a Assembleia de
Alagoas em 2002 e 2006. Ainda durante seu primeiro mandato como vereador, deixou o PFL e,
na década seguinte, passou por PSDB, PTB, PP
e PMN. Em 2009, voltou ao PP, partido ao qual
é filiado até hoje. Casado e pai de cinco filhos,
Lira é formado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, empresário e agropecuarista – é
um dos membros, aliás, da bancada ruralista da
Câmara, e um de seus primeiros compromissos
como presidente foi se reunir com os parlamentares ligados ao agronegócio.
Desde que começaram as articulações para a
presidência da Câmara, Lira demonstrou o desejo de, mais do que aliado do governo, ser um
impulsionador da pauta econômica que precisa
tramitar no Legislativo. Para o diretor da RAC
Engenharia, Ricardo Cansian, os empresários
têm disposição para investir e, por consequência, contratar, contudo, para isso, precisam de
previsibilidade e segurança, o que virá somente
por meio de reformas, como a tributária. “Precisamos de estabilidade, pois os altos e baixos não
criam um ambiente favorável aos investimentos
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necessidades sociais da população, fortemente
afetada pela pandemia. “Essas urgências obrigam
a nação a achar soluções. O presidente Lira tem
um perfil diversificado e uma capacidade abrangente de trabalho, o que ajuda muito no avanço
das reformas. A eleição dele para a Câmara é feliz. Esperamos agora é que ele tenha coragem e
condições de conduzir essa enorme responsabilidade”, comenta.
O primeiro desafio à liderança de Lira, no
entanto, ocorreu bem longe da esfera econômica. Diante da prisão do deputado Daniel Silveira
(PSL-RJ), decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso se reuniu para definir
se confirmaria ou não a detenção determinada
pela instância máxima do Judiciário. Em seu discurso de abertura da sessão, Arthur Lira expôs o
conflito que os deputados tinham diante de si: a
inviolabilidade da manifestação parlamentar ou a
inviolabilidade da própria democracia. Garantiu,
ao final, que trabalhará para que a lei determine
limites mais claros e firmes entre os Poderes e
para que o Conselho de Ética da Câmara atue de
maneira mais contundente. “Vamos ultrapassar o
tema de hoje e seguir nossa missão maior”, disparou, ao final de sua fala.
Missão maior, está claro, é a pauta econômica, que grita por aceleração. “A reforma tributária é a mais importante, seguida pela ad-

política | cultura | negócios

Não foram divulgados nomes ou imagens
daquele jantar realizado quando recém completavam-se as primeiras 24 horas da eleição
à presidência, mas, sabendo-se que os comensais eram todos ligados ao setor empresarial,
é justo supor que Lira está ciente da expectativa depositada nele. “Temos de avançar nas
agendas de reformas do Brasil. Acredito que,
escutando os parlamentares e definindo uma
agenda em maioria com as lideranças, podemos avançar e aprovar temas importantes
para o país em 2021”, garante o presidente da
Câmara, nesta entrevista à Voto.
“Temos plena convicção de que os dois
presidentes, o da Câmara e o do Senado, estão com as melhores intenções para acelerar
a retomada do crescimento por meio das reformas, que estão amadurecidas. Esperamos
que as brigas fiquem de lado, pois o Brasil não
pode mais esperar. As entidades representativas vão pressionar o presidente Arthur Lira,
no bom sentido, para que os interesses do país
guiem o Legislativo”, afirma o empresário Nabil Sahyoun, presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (ALSHOP). À
frente do Movimento Brasil Competitivo,
Jorge Gerdau Johannpeter salienta que o país
vive um momento de grande tensão, tanto
pelo quadro de endividamento quanto pelas

Fotos: Divulgação
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ENTREVISTA

ARTHUR LIRA (PP)
Presidente da Câmara dos Deputados

“A reforma mais difícil é
aquela que não debatemos”

política | cultura | negócios

e aos projetos de expansão. Esperamos que,
finalmente, essa linearidade nas decisões
nos traga a estabilidade que beneficiará não
apenas o nosso setor, mas toda a economia.”
Em busca da tão desejada segurança
para investimentos, Lira deu o primeiro
aceno ao mercado poucos dias após sua
eleição, com a aprovação do texto-base do
projeto de lei que concede autonomia ao
Banco Central, minimizando a possibilidade de interferência política no comando.
Agora, acena com outro debate muito caro
à equipe econômica do governo, que é a
desvinculação do orçamento, desindexando
e desobrigando as verbas hoje regidas pelas
rubricas previstas no Orçamento da União.
A promessa de mais flexibilidade nos gastos
do governo federal empolga o setor produtivo, que vê a possibilidade de mais eficiência no gasto público.
Outra pauta cara ao setor produtivo e
que gera grande expectativa quanto à gestão
de Arthur Lira é a agenda de privatizações,
prometida pelo Ministério da Economia,
mas que ainda não deslanchou. “Esperamos
que as privatizações andem para que o Estado se torne cada vez mais um agente regulador, abrindo espaço para a atuação privada
em todos os setores que não forem saúde e
segurança”, frisa o CEO da Solví Participações, Celso Pedroso.
Na seara das urgências, com as quais o
Parlamento já se depara, especialmente em
função da pandemia, as responsabilidades
que Lira carrega sobre os ombros também
são pesadas. Além da óbvia necessidade de
obter mais vacinas em prazo mais curto de
tempo, já indicada pelo próprio Lira em
seu discurso de posse, os deputados também precisarão lidar com a inevitabilidade de uma nova rodada de auxílio emergencial enquanto a Covid-19 não arrefece.
Na opinião do diretor de Relações Externas da BAT Brasil, Delcio Sandi, a PEC
Emergencial é a pauta incontornável do
momento não apenas para socorrer as pessoas, como para movimentar a economia.
Mesmo com todos os desafios, segundo
ele, as perspectivas são otimistas. “Sempre
haverá percalços normais para um país democrático, mas vejo que temos a ganhar
com essa configuração do Congresso e do
governo. Esperamos chegar ao fim do ano
com saldo positivo, tendo aproveitado
essa janela de oportunidade que se abre
em 2021”, completa Sandi.

| 13
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Foto: Cléia Viana/Câmara dos Deputados
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Revista Voto – Em seus primeiros discursos
depois de eleito, o senhor enfatizou que sua
presidência será pautada pela independência
do Parlamento, mesmo tendo contado com o
apoio aberto do Palácio do Planalto. O que isso
pode representar no andamento das matérias de
interesse do governo e da população?
Arthur Lira – A ênfase será na harmonia
entre os poderes e nas necessidades do Brasil.
Teremos a independência de discutir e aprovar
qualquer tema de interesse do conjunto dos parlamentares, o que não significa ser contra o país.

O diálogo amplo é algo que eu sempre trouxe
em minha trajetória de liderança na Câmara dos
Deputados. Precisamos de ações e medidas que
ultrapassem o tempo dos mandatos e extrapolem os períodos de governo. Estamos trazendo
para a Câmara a decisão colegiada, que será feita
às quintas-feiras pelo colégio de líderes. O que
os representantes dos deputados e deputadas
decidirem em maioria, levaremos ao plenário.
Seremos sensíveis às pautas necessárias para enfrentarmos o momento atual e para auxiliar o
país no crescimento econômico e no desenvolvimento social na pós-pandemia.

Revista Voto – Uma das grandes expectativas
em 2021 é a prorrogação, ou não, do auxílio
emergencial. No início da pandemia, o Parlamento
foi decisivo para a concessão do benefício no
valor de RS 600. Como o senhor vê essa questão
agora, levando em conta as limitações impostas
pelo teto de gastos?
Arthur Lira – O Parlamento estará debruçado, nos próximos dias, sobre orçamento de
2021. Neste momento, será oportuno avaliarmos como podemos ajudar os milhões de brasileiros mais vulneráveis neste período de pan-

Arthur Lira – Um dos primeiros atos dos presidentes eleitos da Câmara e do Senado foi o comprometimento assinado e divulgado em relação
a esse tema. Esse gesto é uma tradução do sentimento interno, nas suas instâncias, nos Colégios de Líderes, nas bancadas, de que o Congresso
Nacional estará muito atento às necessidades da
população e às medidas para disponibilizarmos
as vacinas a todos. Estamos comprometidos em
agilizar o acesso dos brasileiros
. Vamos construir os
processos legais para tornar mais célere o processo de licenciamento de vacinas. Devemos consultar especialistas para avaliar o modo de tornar o
Brasil mais apto a ter acesso à maior quantidade
de vacinas. Queremos assegurar, de forma prioritária, que todos os recursos para aquisição de vacinas estejam disponíveis. E, finalmente, garantir o apoio e a fiscalização para que não faltem
meios para que possamos vacinar, no prazo mais
rápido possível, a população brasileira.

| 15
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Revista Voto – Também em seu primeiro discurso,
o senhor enfatizou que uma das urgências
do Parlamento será ajudar o país a ter uma
quantidade maior de vacinas mais rapidamente,
pautando-se pela Ciência em primeiro lugar.
Como, na prática, o Parlamento pode agilizar a
aquisição de mais vacinas?

Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
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demia. Os deputados e as deputadas, mais do
que qualquer outra autoridade, conhecem as
necessidades da população, pois representam
a voz do povo. Teremos, assim, que definir as
prioridades do uso de recursos públicos, sempre observando o teto de gastos, pois representa a própria sustentabilidade das políticas
públicas e cria um ambiente adequado para dar
segurança aos investimentos, tão necessários
para a geração de emprego e renda. Em carta
conjunta, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados manifestaram que trabalharão juntos
para avaliar alternativas que possam oferecer a
segurança financeira através de auxílio emergencial para aqueles brasileiros e aquelas brasileiras que estejam enfrentando a miséria em
razão da falta de oportunidade causada pela
paralisia econômica provocada pela pandemia.
Essa harmonia entre as instituições será fundamental para darmos celeridade a esse processo.

voto 150
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social ou ambiental que estiver
amadurecido na sociedade
brasileira e que contar com
a maioria da aprovação
no colégio de líderes, será
pautado e o resultado será
democraticamente resolvido no
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plenário da Casa.
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Revista Voto – O senhor, além da atuação
na política, também tem relação com o
agronegócio. Faz parte, inclusive, da chamada
bancada ruralista, de quem recebeu apoio
nesta eleição. Como pretende pautar as
questões relacionadas ao setor, especialmente
o que diz respeito aos projetos que, de
alguma forma, flexibilizam o regramento da
legislação ambiental?
Arthur Lira – Cuidar da agenda ambiental
e da preservação de nossos espaços de floresta é estar atento ao nosso patrimônio. Mostra
cuidado com a população e preocupação com
a herança para as gerações futuras dos brasileiros. Há muitos autores e projetos sobre o
tema licenciamento ambiental, e devo respeitar todos. Qualquer projeto, seja de direita, de
centro, de esquerda, seja econômico, social ou
ambiental que estiver amadurecido na sociedade brasileira e que contar com a maioria da
aprovação no colégio de líderes, será pautado
e o resultado será democraticamente resolvido no plenário da Casa. Não depende da minha vontade. A gestão da Câmara dos Deputados será sempre conjunta, do “nós”.

Arthur Lira – Temos de avançar nas agendas de
reformas do Brasil. Elas vêm sendo tentadas por
sucessivos governos, de diferentes orientações,
mas, no contexto atual, ganham um senso de urgência. Trouxe o assunto assim que assumi a presidência da Câmara dos Deputados. Agora, quero,
em conjunto com os parlamentares, com o colégio
de líderes, definir o que chamo de pauta emergencial. Temos uma grande chance de, acima das
diferenças, estabelecermos e mostrarmos que as
instituições políticas encontrarão pontos comuns
para, juntamente e em harmonia com os demais
Poderes, ajudar o país. Nesse contexto, podemos
amplamente debater o que queremos de reformas
como a administrativa e a tributária ou projetos
como a PEC Emergencial. Acredito que, escutando os parlamentares, definindo uma agenda em
maioria com as lideranças, podermos avançar e
aprovar temas importantes para o país em 2021.
Revista Voto – Na sua visão, qual será o
maior desafio entre as reformas que devem
entrar na pauta do Parlamento em 2021? Qual
será a mais difícil? Qual delas exigirá mais
articulação entre Executivo e Legislativo?
Existe possibilidade real de vê-las aprovadas
neste ano?
Arthur Lira – A reforma mais difícil é aquela
que não debatemos. Precisamos pautar os assuntos importantes para o desenvolvimento nacional. Temos os textos das reformas, agora cabe finalizar os relatórios e colocá-los em debate para
encontrar os melhores caminhos, com um projeto amadurecido pelo conjunto dos parlamentares. Para isso, será necessário um trabalho sério,
técnico, ouvindo as partes divergentes e aquelas
interessadas, protegendo os mais vulneráveis e
os trabalhadores. Aquilo que estiver pronto para
ir ao plenário, com decisão da maioria do colégio de líderes, será colocado em votação. No plenário, podemos ainda fazer os melhores ajustes
e encontrar, democraticamente, saídas para os
temas mais complexos.
Revista Voto – Uma das propostas mais abordadas
pelo Ministério da Economia foi a chamada “nova

Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

esquerda, seja econômico,
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de direita, de centro, de

CPMF” para financiar programas sociais. Qual
sua posição sobre as propostas de aumento de
impostos e como o senhor pretende posicionálas na pauta do Parlamento, caso elas sejam
entregues pelo Governo?
Arthur Lira – Não acredito que a CPMF faça
parte do contexto atual. Precisamos modernizar
o sistema tributário brasileiro, o que virá com
a reforma tributária. Não há dúvida de que não
existe espaço para aumentarmos a carga tributária no país. A reforma precisa ser justa, equilibrando a relação dos impostos que vierem a ser
propostos, sem onerar mais o bolso do brasileiro.
Revista Voto – O bloco do qual faz parte o
seu partido costuma ter uma visão cética com
relação às privatizações, que são uma bandeira
do Ministério da Economia. O senhor já declarou
que pretende analisar como serão conduzidas. O
Parlamento abraçará a agenda de privatizações, se
depender da sua presidência?

Arthur Lira – Temos que avaliar o modelo e
a pertinência de levar qualquer setor a leilão. O
mais importante é trazer para o debate. Temos
que discutir, de uma maneira eficaz, com compromisso de pauta, com debate sério e técnico sobre
o que é melhor. Qual o interesse nacional? O melhor para uma empresa é colocar um percentual
na bolsa de valores? Para outra, capitalizar, sanear
a companhia, ter um tempo para recuperar e vender por até dez vezes o valor? Cada caso é um caso.
O que a Câmara não pode fazer é trabalhar contra
o país e trazer obstáculos para as discussões e votações que são importantes. Assim, precisaremos
criar um debate amplo, transparente e previsível.
Essa é a melhor saída.
Revista Voto – A chamada “pauta de costumes”
também é cara ao Governo Federal, que nutre
expectativas com relação a ela, especialmente em
questões como o maior acesso às armas de fogo.
Qual será o papel da Câmara no balizamento
dessas pautas de costume?
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Qualquer projeto, seja

Revista Voto – Na sua posse, o presidente
da República entregou uma lista de pautas
importantes a serem tratadas pelo Parlamento,
entre elas as reformas. Como o senhor vê o
caminho dessas reformas nesse novo momento da
Câmara? O que a sociedade, os empresários e o
mercado podem esperar?

voto 150

voto 150

Temos de avançar nas
agendas de reformas do
Brasil. Elas vêm sendo
tentadas por sucessivos
governos, de diferentes
orientações, mas, no
contexto atual, ganham

Foto: Cadu Gomes

Arthur Lira – Quando eleito, o presidente da
Câmara perde seu poder de voto. Isso é muito
simbólico. A sua cadeira permite olhar o plenário
como um todo. Não tenho receio do debate. O papel do presidente da Câmara deve ser este: de maestro, olhando para direita, para esquerda, para o
fundo, para frente. Assim, precisa dar voz a todos
os parlamentares e dar condições para um debate
amplo. Aquilo que estiver amadurecido na sociedade e tiver aprovação da maioria do colégio de líderes será levado ao plenário. Isso não depende da
decisão exclusiva do presidente da Câmara. É algo
que deve refletir o desejo do conjunto da Casa.
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um senso de urgência.

|

Arthur Lira – Quero uma gestão transparente,
previsível e construída de forma conjunta. Quanto
mais prezarmos os ritos, dando voz a cada deputado, como destaquei como mote de minha campanha, tornaremos o processo de decisão mais participativo, mais democrático e, portanto, menos sujeito
às imprevisibilidades e aos reflexos da intempestividade dos diversos atores envolvidos. Dar voz aos
deputados não é uma concessão. É um autocontrole, uma autocontenção, e faremos, por meio do diálogo e da harmonia, a pacificação necessária para
darmos eficiência à pauta de votações da Câmara.
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Revista Voto – Vivemos tempos de grande
polarização, não apenas no Brasil, mas no mundo. O
senhor acha possível promover um diálogo menos
belicoso no Parlamento, para que o avanço do
país seja mais sereno e rápido? Como isso poderia
acontecer na prática na Câmara dos Deputados?

voto 150
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artigo | antônio augusto mayer dos santos
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O presidencialismo
norte-americano pós-pleito

A

recente (e conflagrada) eleição norte-americana confirmou a lição de
que o presidencialismo mantém intocáveis seus pilares conforme pactuado pelos constituintes que redigiram a Carta
da Filadélfia. Consequência da Guerra de Independência, o documento transformou a então
confederação em uma federação e, com isso, consagrou a primeira democracia republicana da era
moderna. Da posse de George Washington, em
1789, a de Joe Biden, em 2021, todos os 46 presidentes norte-americanos acumularam as chefias
de governo e Estado sob a mesma Constituição. O
seu texto, embora longevo, continua simples e vigoroso em mais de dois séculos de vigência: “O
Poder Executivo será investido em um Presidente
dos Estados Unidos da América. Seu mandato
será de quatro anos, e, juntamente com o VicePresidente, escolhido para igual período”.
Descontados aqueles que faleceram no cargo (William Harrison, Zachary Taylor, Warren
Harding e Franklin Delano Roosevelt), os quatro
assassinados (Abraham Lincoln, James Garfield,
William McKinley e John Kennedy) e Richard Nixon, o único a renunciar, os demais ocupantes do
Salão Oval exerceram seus mandatos na plenitude.
Relativamente ao protagonismo da ação governamental, é importante assinalar que, na nação
estadunidense, o presidente não dispõe de poderes
legislativos, os quais são “confiados a um Congres-

so dos Estados Unidos, composto de um Senado e
de uma Câmara de Representantes”. Para empreender o prometido na campanha eleitoral e administrar o país, o titular do Executivo depende das
casas parlamentares para materializar suas intenções. Uma das exceções está no poder de veto.
Isso tudo somado confirma a máxima de que
a perenidade ianque, marcada pela polarização
republicana/democrata, embora desperte alguns
resmungos, leva os estudiosos e políticos a concordarem que o sistema presidencial nunca foi
aplicado satisfatoriamente fora dos EUA. Isso se
deve, muito provavelmente, porque o mesmo materializou um acordo ajustado entre republicanos
e federalistas por um governo central estável e
funcional, garantidor de viva autonomia e largas
competências às unidades, hoje em número de 50.
Estados maiores e menores, para evitar fragmentação e fragilidades, preservar a ordem interna e,
ao mesmo tempo, fortalecer a segurança externa,
formaram a União. O presidencialismo norte-americano, que é fruto desse compromisso sacramentado em 1787, independentemente das rusgas
pós-pleito 2020, segue inabalável.

antônio augusto mayer dos santos
Advogado e especialista em Legislação
Eleitoral (aamsadv@gmail.com)

PANDEMIA | AGRONEGÓCIO
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Agronegócio
O desafio de manter a curva em ascensão

promessa se cumpriu: segundo balanço da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o
Produto Interno Bruto (PIB) do
agro cravou um crescimento de 9% no ano, enquanto o Valor Bruto da Produção Agropecuária
(VBP) teve alta superior a 17%. Em meio à euforia do segmento, a missão agora é enfrentar os
obstáculos e sustentar o crescimento. A mesma
CNA prevê que o PIB do agro vai subir 3% em
2021, representando um montante de R$ 1,8 trilhão, ao passo que o VBP crescerá 4,2%, superando os R$ 903 bilhões. Para atender a essa expectativa, porém, o trabalho deve extrapolar as
porteiras das fazendas. Intensificar o comércio
global, calibrar a comunicação sobre a agenda
ambiental brasileira e destravar a economia interna por meio das reformas são as principais
conquistas a serem perseguidas ao longo de 2021.

Quando chegou ao país, em março do ano passado, o novo coronavírus trouxe a previsão de um
tombo gigante da economia. São inesquecíveis as
desoladoras cenas dos sucessivos acionamentos
do circuit breaker na Bolsa de São Paulo, depois
de o Ibovespa despencar mais de 10%. No dia
16 de março, o índice chegou a cair 14%, acompanhando as previsões negativas que pipocavam
pelo mundo com as notícias de que a Covid-19 se
espalhava rapidamente pelos Estados Unidos e já
marcava presença no Brasil. Enquanto os casos
aumentavam e os estados traçavam suas estratégias para tentar conter o avanço na contaminação, o fantasma do desabastecimento rondou,
com a possibilidade de fechamento das atividades
econômicas. Foi justamente nesse ponto, no entanto, que o agronegócio engendrou o movimento que firmaria o setor como motor da economia
brasileira em tempos de pandemia.

| 23

voto 150

patrícia lima

POUCAS VEZES NA HISTÓRIA,
FICOU TÃO EVIDENTE A FORÇA
DO AGRONEGÓCIO COMO EM
2020. NO ANO EM QUE O MUNDO
PAROU POR CAUSA DA PANDEMIA,
O SETOR ABRAÇOU O DESAFIO
DE, A PARTIR DO BRASIL, AJUDAR
ALÉM DA MESA DOS PRÓPRIOS

|

BRASILEIROS, É CLARO.
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A ABASTECER O PLANETA –

voto 150

registrado desde o começo da série histórica, em
1989, ultrapassando ,inclusive, os memoráveis R$
759,6 bilhões de 2015. As lavouras obtiveram faturamento de R$ 580,5 bilhões, uma alta de 22,2%
em relação a 2019. A pecuária atingiu a cifra de
R$ 290,8 bilhões, um incremento de 7,9%. Enquanto a Europa e os outros países produtores se
fechavam, limitando a circulação nas fronteiras,
o Brasil via crescer a demanda mundial por seus
produtos. Ainda conforme o Mapa, milho, soja
e carne bovina foram as estrelas nesse desfile de
resultados positivos. Em outubro, o Banco Mundial melhorou a previsão para o PIB brasileiro
em 2020 – de uma queda estimada de 8%, passou
a calcular um recuo de somente 5,4%. O próprio
Ministério da Economia também reduziu sua expectativa de queda, de 4,7% para 4,5%, segundo estimativa divulgada em novembro. Os resultados
oficiais saem em março.
Depois deste 2020 positivo, como será 2021?

BALCÃO PRECISA ESTAR
ABERTO PARA O MUNDO
Expandir os bons resultados de 2020 e seguir a
curva de crescimento no agronegócio passa, obrigatoriamente, pela ampliação do comércio internacional. Com propriedade, alguém vai lembrar
que já exportamos muito. Ocorre que precisamos
exportar muito mais, não simplesmente em quantidade, mas, principalmente, em variedade. A observação é da superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra, que garante que o
Brasil tem um cardápio amplo de produtos exportáveis ainda demandados em escala tímida, que vão
desde o café premium até as frutas. Os acordos comerciais, de acordo com Lígia, são o caminho para
intensificar o comércio internacional. “Podemos
exportar muito mais, mas, para isso, precisamos
reduzir barreiras e trabalhar para concretizar os
acordos comerciais com países e blocos. Por meio
deles, podemos melhorar as tarifas nos produtos
processados, incluindo na pauta de exportações os
médios e pequenos produtores”, salienta.

Exemplo da importância de um acordo comercial vigente é o caso do suco de laranja produzido
no Brasil que, em 2019, perdeu, para o México, o
posto de principal fornecedor dos norte-americanos. Dados do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA), compilados pela Associação Nacional dos Exportadores de Suco Cítrico (CitrusBR), mostram que as importações americanas de suco do México aumentaram 664% nos
últimos 28 anos, ao mesmo tempo que o produto
brasileiro teve sua presença reduzida em 50% por
lá. O motivo? Os termos do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), que zeraram
as tarifas para a entrada da bebida mexicana. Já
uma tonelada de suco brasileiro precisa pagar
mais de US$ 400 dólares para atravessar a fronteira. “O Brasil exporta 95% do suco de laranja que
produz. Desse total, só 20% vão para os Estados
Unidos. A concorrência com o México prejudica
o desempenho”, comenta Ibiapaba Netto, diretor
executivo da Citrus Br.
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“Agimos em diversas frentes para não deixar
que a população brasileira sofresse qualquer desabastecimento e conseguimos honrar nossos
compromissos de exportação com vários países
que tinham comprado parte da nossa safra”, afirmou o presidente da CNA, João Martins, durante coletiva de imprensa no fim do ano passado.
Para ele, ações como auxílio ao produtor rural
para manter a produção de alimentos como atividade essencial, além da obtenção, junto aos
governos, da garantia do fluxo logístico para o
abastecimento e para as exportações prepararam
o país para atender a demanda por alimentos no
mundo e no mercado interno, equilibrando a
economia e minimizando os impactos da pandemia no desempenho do PIB.
O resultado dessa articulação é pujante. Dados
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) revelam que, em 2020, o VBP do
Brasil atingiu R$ 871,3 bilhões, o maior valor já

|
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PARCERIA QUE TEM
TUDO PARA CRESCER
A China, o maior parceiro comercial do agro
brasileiro, deve se tornar ainda mais relevante
na pauta de exportações do setor nos próximos
anos. Somente em 2020, o volume de vendas
para o país despontou 19,4%, indicam dados da
CNA. A ideia é melhorar esse desempenho em
2021 para toda a Ásia, que tem um potencial de
compra gigantesco para variados artigos – não
exclusivamente commodities.
Garantir quantidades e, sobretudo, qualidade certificada para as mercadorias é um dos
principais desafios do setor ao longo deste
ano. A exportação de produtos com maior valor

Podemos exportar muito mais,

A integração cooperativista

mas, para isso, precisamos

é uma das possibilidades

reduzir barreiras e trabalhar

mais atraentes dos blocos

para concretizar os acordos

comerciais, como o Mercosul.

comerciais com países e blocos.
LÍGIA DUTR A
Superintendente de Relações Internacionais da CNA

agregado está na mira da CNA como uma das
oportunidades mais substanciais. “Não temos
contato com o consumidor final chinês, o que
não nos favorece. Precisamos estreitar esses laços”, assegura Lígia Dutra.
Para isso, a palavra de ordem é pragmatismo.
Na busca de relações comerciais mais intensas e
proveitosas não há lugar para disputas ideológicas. “Nossa presença é fundamental na Ásia, pois
eles têm um ambiente de crescimento vigoroso
que nos interessa. Por isso mesmo, vemos com
preocupação a falta de pragmatismo no Itamaraty. A diplomacia precisa saber da importância do
setor na economia do país e passar a trabalhar conosco. Felizmente, temos a ministra Tereza Cristina, que é a grande diplomata brasileira”, dispara
o presidente da Federação da Agricultura do Rio
Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira.

CAIO ROCHA
Representante do Instituto Interamericano
de Cooperação para a Agricultura (IICA) na
Argentina

NO CAMINHO DA
SUSTENTABILIDADE
Apenas no ano passado, a Fazenda Roncador,
em Mato Grosso, perdeu mil cabeças de gado para
as onças-pintadas que circulam livremente pela propriedade, cujo plantel é de 70 mil animais. O que o
grupo empresarial que controla a fazenda fez para
minimizar o prejuízo? Nada. Aliás, em entrevistas,
os empresários já declararam que perder esses bois
para as onças sequer é um prejuízo. É mais um indicador para medir o nível de equilíbrio do ambiente
da fazenda, que possibilita ao felino selvagem, que
é símbolo da biodiversidade brasileira, coexistir em
harmonia com a atividade agropecuária.
Longe de ser uma atitude isolada, posturas como
a da Fazenda Roncador são cada vez mais comuns
entre agricultores e pecuaristas brasileiros. Cons-

cientes de que a preservação da biodiversidade é o melhor caminho para a atividade no
campo e limitados pelos termos da legislação
ambiental, que é uma das mais restritivas do
mundo, os produtores buscam o equilíbrio.
Não apenas por espírito altruísta, mas por saber que o planeta está com os olhos voltados
para os países produtores em busca de sustentabilidade e preservação dos biomas e das
populações originais. Quem desmata, queima
ou degrada está com os dias contados.
A eleição do presidente norte-americano
Joe Biden foi um recado claro para o mundo
de que a agenda ambiental é decisiva nas relações entre os países – um dos seus primeiros
atos foi reinserir os Estados Unidos no Acordo de Paris, comprometendo-se a reduzir as
emissões de carbono. Por aqui, o setor batalha para se descolar da imagem de inimigo
da natureza, ainda muito difundida. “O agro
brasileiro trabalha em perfeita harmonia
com o ambiente. Somos um sequestrador de
carbono. É inegável que existem problemas
pontuais, como na Amazônia, mas o conjunto da atividade agrícola no país não merece
essa imagem negativa. Respeitamos a lei e
temos todo o interesse em preservar o meio
ambiente em nossas propriedades”, afirma o
presidente da Farsul, Gedeão Pereira. “Temos
que separar o joio do trigo. É preciso deixar
claro que o Brasil não é uma grande fazenda, como se todos os setores estivessem em
inconformidade com a legislação ambiental.
Se há um problema pontual na Amazônia, o
governo deve agir com rigor. Essa comunicação é muito importante, o Brasil precisa estar
atento a isso”, pondera o diretor executivo da
Citrus BR, Ibiapaba Netto.
Considerada pauta global, a agenda ambiental é vista como uma oportunidade de
protagonismo para o Brasil pela superintendente de Relações Internacionais da CNA.
Lígia Dutra defende que o agronegócio brasileiro precisa participar do debate internacional, contribuindo com sua experiência e boas
práticas. “O setor privado tem que se apropriar dessa pauta para contar nossa história e
debater globalmente o que estamos fazendo
de bom aqui. E, claro, temos que consertar o
que precisa ser consertado”, reforça.
Um dos passos mais importantes para o
avanço do Brasil nessa questão, segundo o
deputado federal e membro da Frente Parlamentar da Agropecuária Paulo Bengston
(PTB-PA), será a aprovação do projeto de regularização fundiária que tramita na Câmara.
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Negociar parcerias é uma das lições de casa
que o Brasil já está fazendo. O comentado acordo
do Mercosul com a União Europeia, cujos termos
ainda estão sendo analisados para a assinatura,
é um dos mais promissores. Além desse, outros
estão na mira dos produtores, como as alianças
com México e Canadá, ainda em fase embrionária. “Também temos que buscar acordos com os
Estados Unidos, para quem já vendemos muito,
mas podemos vender muito mais. Nossos competidores têm acordos comerciais com os americanos, o que acaba nos prejudicando”, frisa Lígia
Dutra. Para ela, uma das missões da CNA e do governo brasileiro é investir na promoção comercial
do Brasil, aumentando o leque de exportações e
beneficiando um número cada vez maior e mais
diversificado de produtores.
O aprofundamento das relações comerciais
do Brasil com outras nações, especialmente os
vizinhos de Mercosul, pode colaborar com variados formatos de negócio ligados à cadeia do
agro, como as cooperativas. Para o representante do Instituto Interamericano de Cooperação
para a Agricultura (IICA) na Argentina, Caio
Rocha, as ofertas internacionais podem favorecer os pequenos e médios produtores cooperativados, injetando renda no campo e aumentando
a competitividade do setor no Brasil. “A integração cooperativista é uma das possibilidades
mais atraentes dos blocos comerciais, como o
Mercosul. Até mesmo na área da logística internacional, que é cara e complicada, as cooperativas podem ser uma solução para gerenciar
o transporte e a entrega”, destaca. Apesar de
promissor, o comércio regional ainda é pequeno, aponta Rocha. Apenas 6,35% do comércio
exterior brasileiro é feito com países da região,
o índice mais baixo do hemisfério.
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Assim, o produtor tem
segurança jurídica
para recuperar áreas
degradadas, aumentando
a produtividade sem a
necessidade de desmatar.
PAULO BENGSTON
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Membro da Frente Parlamentar da
Agropecuária Paulo Bengston (PTB-PA)

“Temos 50 milhões de hectares

|

voltar ao sistema com grande
Para ele, os produtores em situação regular
têm acesso aos programas de crédito para aquisição de tecnologia para a propriedade, além de
estarem sujeitos à legislação ambiental vigente.
“Assim, o produtor tem segurança jurídica para
recuperar áreas degradadas, aumentando a produtividade sem a necessidade de desmatar”, explica.
Recuperar áreas degradadas, na verdade, é o caminho apontado pelo Ministério da Agricultura
para o desejado aumento no desempenho do setor
sem a necessidade de abrir mais áreas para pastagens ou plantio.
“Temos 50 milhões de hectares degradados
que podem voltar ao sistema com grande produtividade. Nesse volume de terras, que já está
aberto, podemos dobrar a capacidade de produção do Brasil. Não precisamos abrir mais nada
para crescer”, declarou a ministra da Agricultura
Tereza Cristina, em dezembro de 2020, durante
o lançamento da plataforma digital PronaSolos,
criada para monitorar e oferecer orientação técnica com fins de recuperação de áreas degradadas em todo o país.

DÚVIDA E EXPECTATIVA
QUANTO AO CÂMBIO
E ÀS REFORMAS

produtividade. Nesse volume

Em tempos de dólar nas alturas frente ao real,
é fácil imaginar os bons resultados dos produtores de commodities. A soja, por exemplo, teve boa
parte de sua safra vendida antecipadamente e,
pela demanda, acumulou uma alta de mais de 70%
em 2020. Cotada em dólar, a commodity é ouro
no bolso do produtor. É bom lembrar, porém, que
nem tudo é vantagem com a disparada da moeda
americana – insumos e tecnologia, por exemplo,
também flutuam com o câmbio e podem inviabilizar culturas cuja característica não é a exportação. Segundo o superintendente técnico da CNA
Bruno Lucchi, a relação entre câmbio e custos de
produção será tensionada em 2021, grande parte
devido aos insumos como fertilizantes, precificados em dólar, e ao preço do milho, principal componente das rações utilizadas na pecuária.

de produção do Brasil. Não

de terras, que já está aberto,
podemos dobrar a capacidade
precisamos abrir mais nada
para crescer”
Tereza Cristina
Ministra da Agricultura

O controle do endividamento do país, a
aprovação das reformas e o estímulo ao consumo no mercado interno, com atenção à população de baixa renda, são estratégias apontadas
pela CNA como decisivas para sustentar o cres-

cimento do agro no cenário econômico do país.
Animado com a nova composição das mesas
diretoras da Câmara e do Senado, o segmento
aposta na aprovação de reformas para destravar muitos pontos e oferecer mais segurança ao
produtor. “O Brasil não suporta mais a estabilidade do funcionalismo, por exemplo, que estanca as receitas e faz o Estado pesar. Quando a
Reforma Administrativa for aprovada, sobrarão
recursos para os investimentos em logística, tão
urgentes para o setor”, ressalta o presidente da
Farsul, Gedeão Pereira.
Para o deputado federal Paulo Bengston, um
dos grandes desafios será a estabilização da moeda, o que deve ser favorecida pela aprovação das
reformas estruturais, maior urgência do Congresso, junto ao projeto de regularização fundiária. “Estamos otimistas com o andamento desses
projetos, pois os presidentes de ambas as Casas
têm um relacionamento próximo com o setor.
Os anteriores eram muito urbanos, conheciam
pouco a realidade do campo”, completa.
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degradados que podem
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Essas plataformas
vão se tornando
a Cracolândia da
internet: muitos
querem sair, mas
não conseguem, pois
suas vidas já estão

|

entranhadas com
essas tecnologias.

EUA se destacaram como uma
grande nação livre, apoiados, principalmente, na Primeira Emenda,
de 1791, à Constituição, item que
garante a liberdade de expressão a todos os cidadãos. Mas isso parece ter mudado, e como tudo o
que acontece nos EUA, há reflexos no Brasil.
Atualmente, a imensa maioria do fluxo de informações trocadas em todo o planeta é controlada pelas Big Techs: poucas empresas que compõem gigantescos conglomerados de tecnologia
e detêm o monopólio – ou cartel – da comunicação via internet, como Google, Facebook, Amazon, Apple e Microsoft. Guiadas pela ideologia
globalista, elas agem de maneira a perseguir e
calar conservadores.
Essa não é uma prática tão recente. Plataformas como o Twitter frequentemente censuram
e apagam posts com conteúdo de direita, mesmo
que não tenham nenhuma ilegalidade ou não violem suas políticas. Exemplo claro de contradição
é o fato de que narcoditadores como Maduro ou o
líder supremo do Irã, aiatolá Khamenei, que já defendeu varrer Israel do mapa, seguem com acesso
a essas redes, e com seus vídeos defendendo atrocidades circulando normalmente. Isso acontece
enquanto perfis que expõem figuras de Bolsonaro

decapitado ou propagandas jogando bola com a
cabeça do Presidente seguem incólumes.
Mais recentemente, o canal Terça Livre, mídia conservadora, postou entrevista de Trump
após o Twitter bani-lo e pronto! O Terça foi
banido do YouTube em seu canal original e no
reserva, mesmo sem ser reincidente e sem tal punição estar prevista na política da plataforma.
Eu mesmo tomei gancho de uma semana no YouTube por ter postado vídeo do médico Dr. Pierre
Kory que, em audiência no Senado dos EUA, defendeu o uso da ivermectina contra a Covid. Posso lhe assegurar, leitor: essas não são exceções,
mas a rotina da direita.
Mas não é só! Após essas notórias violações a
conservadores, Big Techs como Google, Amazon
e Apple se uniram para, como um cartel, eliminar
um concorrente: Parler, nova rede social. Foi dado
prazo de 24 horas para a rede demonstrar que estava censurando o que eles consideram incitação à
violência. O Parler foi boicotado pelas Big Techs.
Assim, essas plataformas vão se tornando a
Cracolândia da internet: muitos querem sair, mas
não conseguem, pois suas vidas já estão entranhadas com essas tecnologias.
Então, quais as soluções? Este é um debate
atual. Destaco as iniciativas dos deputados fede-

rais Daniel Silveira (PSL-RJ) e Caroline de Toni
(PSL-SC), que propuseram projetos de lei inspirados nas leis da Polônia e dos EUA, multando a
plataforma que excluir conteúdo não criminoso
e a responsabilizando pelo o que é publicado, já
que essas redes se comportam como editoras e
não meras divulgadoras de informações. Sem liberdade de expressão nossa sociedade não evolui,
nossa democracia não se aperfeiçoa.
Eu, particularmente, estudo entrar com uma
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no Supremo Tribunal Federal
(STF) para assegurar a liberdade de expressão,
liberdade de imprensa e imunidade parlamentar
previstas em nossa constituição. Se essas grandes
plataformas de redes sociais censuraram Trump,
é só uma questão de oportunidade para fazerem
o mesmo com quaisquer autoridades nacionais –
quaisquer! O que está em jogo não são “só” nossa
soberania e nossa constituição, mas o mais importante: nossa liberdade.

eduardo bolsonaro
Deputado federal por São Paulo
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Redes sociais: a nova
cracolândia – e o novo cartel
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O novo marco e o programa
habitacional trazem alterações
substanciais nos processos e na
legislação, dando eficiência à
aplicação dos recursos públicos.
rogério marinho

Foto: Adalberto Marques/MDR
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Um novo
rumo para o
desenvolvimento
regional
MESMO EM UM ANO EM QUE O MUNDO INTEIRO SOFREU COM O IMPACTO
ECONÔMICO DA PANDEMIA, O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL CONCLUIU 6,9 MIL OBRAS EM TODO O BRASIL
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Ministro do Desenvolvimento Regional
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ano de 2020 foi atípico por
conta da pandemia do novo
coronavírus, mas, ainda assim,
foi marcado por movimentos
históricos no desenvolvimento regional. Cerca de 4 milhões de empregos foram mantidos
e gerados, resultado das 6,9 mil obras de pequeno, médio e grande portes entregues pelo
Ministério do Desenvolvimento Regional
(MDR) – uma média de 19 por dia. A pasta
ampliou esforços para atacar as desigualdades regionais e reduzir os impactos da Covid-19 nas localidades mais pobres do país.
Em outra frente, mudanças estruturantes
foram conduzidas nas políticas públicas ligadas ao setor, com o lançamento do Programa
Casa Verde e Amarela e a sanção do novo
Marco Legal do Saneamento. “O novo marco
e o programa habitacional trazem alterações
substanciais nos processos e na legislação,
dando eficiência à aplicação dos recursos
públicos”, destaca o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

São ações como essas que estão contribuindo
para ampliar a percepção da população sobre a presença do governo federal em todas as regiões do país
e têm feito crescer a popularidade do presidente Jair
Bolsonaro, especialmente na região Nordeste.
A governança também vem sendo aperfeiçoada, e processos e programas passam por auditoria
externa para reposicionamento. O objetivo é encontrar alternativas que possibilitem a manutenção
dos investimentos, buscando, na iniciativa privada
e nos investidores parceiros, recursos que possibilitem enfrentar gargalos históricos na infraestrutura. “Estamos redirecionando o transatlântico.
É um processo gradual, um reposicionamento que
nos possibilita enfrentar as desigualdades em um
contexto em que os recursos públicos são cada vez
mais escassos”, afirma o ministro.

POLÍTICA HABITACIONAL
Ao contrário do Minha Casa Minha Vida,
que enfrentava o problema habitacional em apenas um aspecto, a produção de moradias, o Casa

Verde e Amarela é baseado em mais três pilares além da produção habitacional – regularização fundiária, melhoria dos imóveis e
aluguel social. O público-alvo é composto,
prioritariamente, por famílias de baixa renda, que recebem até R$ 2 mil por mês.
Com as menores taxas de juros para
financiamento imobiliário da história do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), o Casa Verde e Amarela também
busca corrigir problemas como os baixos
índices de contratação no Norte e Nordeste. Para ampliar o acesso da população
dessas regiões ao financiamento, as taxas
tiveram redução de até 0,5 ponto percentual para famílias com renda mensal de até
R$ 2 mil e de 0,25 para quem ganha entre
R$ 2 mil e R$ 2,6 mil. Com isso, as parcelas
passaram a caber na renda de um número
maior de famílias.
Mas o déficit habitacional tem dimensões variadas. Uma das principais é a falta de
segurança quanto ao direito à propriedade.

Com a regularização fundiária, será possível
dar tranquilidade a 2 milhões de famílias
que receberão os títulos de seus imóveis até
2024. Parte dessas residências ainda vão adquirir melhorias habitacionais, resolvendo
inadequações como problemas no telhado,
falta de banheiro ou de dormitórios suficientes, por exemplo. De acordo com dados
da Fundação João Pinheiro (FJP), ano base
2019, 24,4 milhões de moradias em todo o
país foram consideradas inadequadas.
Entre os benefícios, o título das moradias garante o direito real sobre o lote das
famílias, oferecendo a segurança jurídica,
a redução dos conflitos fundiários, a ampliação do acesso ao crédito, o estímulo
à formalização de empresas e o aumento
do patrimônio imobiliário do país, além
de apoiar o planejamento dos municípios.
Serão contempladas áreas ocupadas, majoritariamente, por famílias de baixa renda
que vivem em núcleos urbanos informais
classificados como de interesse social. Não
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da redação

poderão ser incluídas casas localizadas em áreas
não passíveis de regularização ou de risco.
“Nós vamos começar, até o fim de 2021, o processo de regularização fundiária de mais de 100
mil imóveis de famílias de baixa renda em todas as
regiões do país. E cerca de 20 mil dessas moradias
também passarão por adequações para garantir
uma moradia digna”, informa o secretário nacional de Habitação do MDR, Alfredo dos Santos.
“Dizem que abandonamos as pessoas de baixa
renda, mas isso não é verdade. É exatamente esse
público que será atendido com as ações de regularização e de melhoria habitacional”, aponta.
Segundo o secretário, as famílias selecionadas para a melhoria habitacional receberão um
investimento médio de R$ 15 mil em suas moradias e terão, como contrapartida, uma única
parcela de R$ 150.
Outro pilar do Programa Casa Verde e Amarela, a política de aluguel social está em fase de
estudos. Um dos eixos, a promoção de parcerias
público-privadas, está sendo analisado pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. Nessa situação, a
iniciativa privada desenvolveria e administraria
parques habitacionais e se beneficiaria com o
aluguel das unidades para famílias de baixa renda
– que seria subsidiado pelos entes federados – e,
eventualmente, com a exploração de espaços comerciais. A meta é que a proposta seja apresentada ainda neste primeiro semestre de 2021.
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No setor de construção civil, a expectativa em
relação ao novo programa habitacional é positiva. “O lançamento do Casa Verde e Amarela foi
aplaudido pelo setor. Imaginamos que, em 2021,
poderemos ampliar as vendas em torno de 10%,
gerando muitos empregos, tanto nas empresas
como na cadeia produtiva, o que impacta diretamente outros 97 segmentos econômicos”, salienta
o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), José Carlos Martins.
O presidente da CBIC enfatiza que o Programa Casa Verde e Amarela coloca a política federal de habitação em um novo patamar.
“É uma excelente iniciativa. Sempre defendemos que era preciso incorporar outras formas de
acesso à moradia e, agora, temos a regularização
fundiária e as melhorias habitacionais. Além disso, podemos avançar em locação social, moradia
temporária, arrendamento, direito de uso, revitalização de centros urbanos deteriorados e muito
mais”, elenca Martins.

MINISTÉRIO DAS ÁGUAS
Além de reduzir o déficit habitacional,
outra prioridade do MDR é garantir água de
qualidade e em quantidade nas localidades
que tradicionalmente enfrentam a seca. Em
2020, foram investidos R$ 1,7 bilhão para a
continuidade de grandes obras hídricas do
Projeto de Integração do Rio São Francisco,
do Cinturão das Águas do Ceará, das Vertentes Litorâneas da Paraíba, do Ramal e da Adutora do Agreste Pernambucano, do Canal do
Sertão Alagoano e da Barragem de Oiticica,
no Rio Grande do Norte.
“Finalizar obras estruturantes é um compromisso do Governo Federal, já que elas atendem diretamente uma população que sofre há
muito tempo por conta da falta de água”, reitera Marinho. “É uma satisfação propiciar às

pessoas o acesso a um bem tão importante, que
significa um diferencial civilizatório com geração
de emprego, renda e oportunidades”, completa o
ministro do Desenvolvimento Regional.
O Governo Federal também lançou, em 2020,
o Programa Águas Brasileiras, que tem o objetivo de revitalizar as principais bacias hidrográficas do país (São Francisco, Tocantins/Araguaia,
Parnaíba e Taquari), garantir água de qualidade
para a população e atrair investimentos privados
para projetos de recuperação e preservação de
áreas degradadas.
A iniciativa, que conta com a parceria dos ministérios do Desenvolvimento Regional (MDR), da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), do
Meio Ambiente (MMA), da Ciência, Tecnologia
e Inovação (MCTI) e da Controladoria-Geral da
União (CGU), prevê a criação da Plataforma Águas
Brasileiras, ferramenta digital que fará a conexão

entre projetos para revitalização de bacias
hidrográficas e as organizações e empresas
que desejem apoiar essas iniciativas.
O Governo Federal atuará na mobilização de agentes, entidades, organismos e recursos que possibilitem a recuperação das
áreas nas bacias hidrográficas prioritárias.
O objetivo é que, a partir da plataforma,
sejam asseguradas ações de recomposição
de matas ciliares, preservação de nascentes,
restauração de áreas degradadas, tratamento de esgoto, água e destinação dos resíduos
sólidos, entre outras.
“Nossa meta é viabilizar, com a iniciativa, o plantio de 100 milhões de árvores
nas quatro bacias prioritárias. Essa ação é
essencial para a recomposição das matas ciliares e para a proteção das áreas de recarga
de nascentes”, assinala Rogério Marinho.
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Agora, uma janela
de oportunidades
se abre para o Brasil
com a harmonia
entre o chefe do
Poder Executivo e os
novos presidentes do
porque ambos afastam
do impeachment

Estabilidade política não é uma invenção dos
trópicos. Na Itália e em Israel, países onde vigora
o parlamentarismo, os gabinetes têm se dissolvido
sucessivas vezes nos últimos anos em decorrência
da perda de maioria parlamentar. Nos EUA presidencialista, dificilmente o governante avança na
economia sem o apoio parlamentar maciço.
Agora, uma janela de oportunidades se abre
para o Brasil com a harmonia entre o chefe do Poder Executivo e os novos presidentes do Parlamento. Primeiro, porque ambos afastam a possibilidade do impeachment inconsequente e paralisante.
Mais importante, no entanto, será a votação
dos projetos cruciais para tirar a nação do crescimento zero, da miséria, do desemprego. Afinal –
é preciso desmistificar -, as reformas estruturantes não são maldades, mas ajustes indispensáveis
para deixarmos o passado de atraso e ingressarmos no futuro da prosperidade.
Entre outras qualidades, as reformas são essenciais para colocar o gasto público em uma trajetória responsável e reverter o déficit da União (reforma administrativa e PEC Emergencial), melhorar
a gestão dos orçamentos e abrir espaço para gastar
com os mais necessitados (PEC do Pacto Federativo), simplificar o sistema tributário (reforma tributária), reduzir dívidas e concentrar o papel do
governo no que é essencial (privatizações).
Mas, primeiro, é preciso ter foco e definir prioridades. Essa tarefa é indelegável, cabe ao Governo
liderá-la. A escolha correta vai ajudar na retomada
da confiança e do investimento, destravar o crescimento e gerar emprego e renda. Ao Judiciário
basta não atrapalhar, como quando defende interesses corporativos de estamentos privilegiados.

inconsequente e
paralisante.

AS

eleições dos novos presidentes da
Câmara e do Senado representam
uma janela de oportunidades para
o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, deputado Arthur Lira e senador
Rodrigo Pacheco, ambos agora no comando do
Parlamento, podem ser os condutores das reformas estruturais que tirarão o Brasil da paralisia.
O fato que aponta para uma agenda virtuosa é a confluência de interesses. Boa parte do
Congresso e da sociedade organizada sabem
que é hora de aprovar os projetos que irão modernizar o Estado brasileiro, transformando a
riqueza de nosso povo e de nossa terra em progresso econômico e social.

|

ALIANÇA SAUDÁVEL
A ausência de maioria sólida no Parlamento
torna a governabilidade tarefa muitas vezes impraticável. Sobretudo nos tempos difíceis que
atravessamos, a exigir reformas profundas, que
alteram a Constituição.

Basta observar o período de redemocratização. Embora não tenhamos experimentado nenhum momento tranquilo, os anos de turbulência extrema ocorreram justamente quando não
havia um entendimento mínimo entre o presidente da República e os titulares do Congresso
– ou, pior, o clima era de hostilidade.
Foram os casos dramáticos de Fernando
Collor e Dilma Rousseff. Mais do que o trauma
do impeachment, seus mandatos foram marcados
pela estagnação e depressão econômicas.
Itamar Franco e Michel Temer, vice-presidentes que completaram os mandatos dos titulares
depostos, ao contrário, legaram mudanças duradouras. Caso do Plano Real e do Teto de Gastos.
Ambos souberam compor uma maioria partidária e garantir estabilidade política.
Mais bem-sucedidos, porém, foram Fernando Henrique Cardoso e Lula. A primeira virtude, considerando que vivemos em um país onde
a instabilidade institucional é regra, foi a de que
ambos completaram oito anos de mandato.
Mais do que isso, contudo, permitiram que o
Brasil avançasse dentro das regras democráticas.

O CAMINHO ESTÁ PAVIMENTADO
O tempo é curto. Em 2022, o Brasil será confrontado com uma agitada eleição presidencial.
O Governo Bolsonaro teve um começo difícil, marcado por conflitos entre o Executivo e
o Legislativo. Ainda assim, no primeiro ano, foi
possível aprovar a também essencial reforma da
previdência.
No segundo ano, açoitado pela pandemia do
novo coronavírus, foram tomadas medidas indispensáveis ao enfrentamento da crise sanitária.
Porém, como legado deletério, a economia ficou
ainda mais fragilizada. Além do desemprego e
da quebradeira empresarial, o déficit do governo
central passou de R$ 95,1 bilhões, em 2019, para
R$ 743,1 bilhões, em 2020 – e com isso a dívida
pública saltou de 74,3% do PIB, em 2019, para
89,3%, em 2020. E subindo.
Agora, em 2021, é imperativo definir prioridades e debruçar-se sobre as pautas mais urgentes
e viáveis politicamente. Tarefa primeira do presidente, com o indispensável aval do Parlamento.
A janela se abriu. Sabemos que em breve estará fechada novamente. Ao Governo Bolsonaro
resta cumprir parte do que prometeu e deixar um
legado para o Brasil.

mateus bandeira
Conselheiro de administração e consultor de
empresas. Foi CEO da Falconi, presidente do
Banrisul e secretário de Planejamento do RS
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2021, uma
convergência
promissora

Parlamento. Primeiro,

FHC legou um significativo programa de privatizações (Vale, Telebrás) e reformas fiscais (LRF,
finanças dos Estados). Lula aprovou reformas
macroeconômicas, manteve a inflação em patamares baixos (para o Brasil da época), zerou a dívida externa e consolidou o Bolsa Família.
Nos 16 anos de mandato, FHC e Lula contaram, na maior parte do tempo, com alianças sólidas no Congresso. Fernando Henrique governou
ao lado dos deputados Luís Eduardo Magalhães,
Michel Temer e Aécio Neves.
Lula manteve boa convivência com João Paulo
Cunha, Aldo Rebelo, Arlindo Chinaglia e Michel
Temer. Itamar Franco teve ao seu lado Ibsen Pinheiro e Inocêncio de Oliveira, enquanto Michel
Temer estabeleceu parceria com Rodrigo Maia.
Naqueles períodos, os presidentes do Senado igualmente mantiveram convergência com o Executivo.

Foto: Divulgação
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Existe um ponto de inflexão
que aprendemos com as crises?
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Se olharmos mais de perto
a América Latina, ainda há
países que não conseguem

|

se livrar da inflação.

dois anos participei de uma palestra
sobre ciclos econômicos sob a ótica
da escola austríaca de economia, na
Espanha, e um dos meus colegas espectadores fez uma pergunta ao palestrante que
jamais saiu da minha cabeça. O tema discutido durante quase 2 horas tinha sido os mais variados ciclos econômicos em diferentes países e períodos,
especialmente a partir do século XX.
“Quantas crises temos que passar para que
aprendamos a não repetir os mesmos erros e, por
fim, evoluirmos?”
Essa foi a pergunta elaborada por um argentino da plateia. Coincidentemente, o palestrante
também era argentino. E essas palavras ficaram
na minha cabeça até hoje. Mas a nacionalidade
não faz a menor diferença na tentativa de se obter
tão difícil resposta.
Quando a crise passa, esquecemos totalmente os erros que nos levaram a ela, entramos no
“modo euforia” e achamos que aquilo nunca mais
se repetirá – até que vem a nova crise. Mas será
que nunca aprenderemos com
esses erros, e eles farão parte de
nossas vidas para todo o sempre,
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ou teremos um ponto de inflexão a partir do qual
passaremos a encarar seriamente os problemas
econômicos, tomar as decisões mais duras e menos populistas, mas que poderiam, por fim, sanar
certos problemas a longo prazo?
Ludwig Von Mises – para mim um dos maiores economistas da história –, em uma de suas
mais famosas e brilhantes obras, intitulada “A
ação humana”, centra-se na refutação das teorias
que excluem a participação humana dos processos econômicos e faz um estudo que ele chama de
praxiologia, ou seja, a Teoria da Ação Humana e
da escolha individual. Portanto, nós, indivíduos,
não escolhemos apenas bens e serviços. Valores
humanos também são oferecidos e submetidos às
nossas decisões individuais. E isso impacta direta
e indiretamente toda a economia.
Será que essa liberdade de valores faria com
que uns povos aprendessem mais rápido do que
outros? A Alemanha passou por uma hiperinflação no começo da década de 20 do século passado. Se perguntarmos aos alemães nas ruas, hoje
em dia, sobre esse período, são capazes de dizer o
quão maléfico ele foi; e que jamais querem flertar
com esse problema econômico novamente.
Se olharmos mais de perto a América Latina,
ainda há países que não conseguem se livrar da inflação. No Brasil tivemos, nos primeiros governos
após a redemocratização, anos de inflação até 1994,
passando por diferentes moedas e politicas ortodoxas que sabemos que não funcionam: impressão de
dinheiro, manipulação de taxas de juros, congelamento de preços, etc. Na Argentina vemos até hoje
uma inflação de mais de 50% e um governo que
segue implantando as mesmas politicas ortodoxas
citadas acima. A Venezuela dispensa comentários.
O ponto aqui não é mostrar a ineficácia dessas
políticas retrógradas, mas tentar entender como
alguns países ainda insistem nisso e outros aprenderam tão rápido. Será que passa pelo nível de educação? Será que aqueles países que assumem mais
responsabilidades sobre seus atos têm uma população que sabe que o mundo não lhe deve nada e
tudo que conquistam é por algum mérito próprio,
e acabam por não permitir mais ações antiquadas
de seus governos? Ou será que seguimos acreditando que os governos buscam o bem comum, quando
na verdade só querem poder e reeleição?
Uma coisa é fato: qualquer problema que tenhamos em uma ou outra sociedade sempre tem
alguma coisa em comum – a presença do governo.
Em maior ou menor grau, ele está sempre presente. Será ele então a causa de todos os problemas?
Voltemos ao dia de hoje aqui no Brasil, onde a
discussão do problema fiscal é se o teto de gastos
será (e deve ser) respeitado ou se o governo con-

seguirá encaixar alguns gastos adicionais em seu
orçamento sem fazer os gigantes, possíveis e necessários cortes na máquina inchada e ineficiente brasileira. O governo, portanto, mais uma vez
sendo o centro da questão.
Será que se pensarmos que o governo (qualquer um e de qualquer lugar) não é um ente ou
uma pessoa específica, e sim um conjunto de
pessoas que tomam decisões em nome de todos,
e que estas mesmas pessoas estão suscetíveis a se
entregar ao poder e esquecer que deveriam lutar
pelo bem do povo, conseguiríamos enxergar que
aquele que supostamente está lá para solucionar
os problemas é o grande causador dos mesmos?
Gostaria de ver um projeto de 50 a 100 anos
para deixar de ter qualquer tipo de governo. E isso
passaria por uma população altamente educada,
dona de seus próprios atos, que decidiria sobre
suas aplicações e atos da sua própria vida e sem esperar um “ente” para sanar seus problemas. Dessa
vez, acredito que responderíamos a pergunta inicial dessa coluna, e bastaria uma única crise para
aprendermos as soluções e não mais esquecermos.
Afinal de contas, nesse cenário seriamos os
responsáveis pelas consequências de nossos atos
e não teríamos um governo ou Banco Central
fazendo politicas que “resolvem” o problema no
curtíssimo prazo, mas jogam uma bomba para a
próxima crise no médio e longo prazo.
Se isso desse errado, o pior que poderíamos
fazer é voltar para a maneira que vivemos hoje
que, nitidamente, não funciona como a grande
maioria dos povos gostaria.
Lembremo-nos que a criatividade humana,
quando não há intervenção ou subsídios disfuncionais, é ilimitada para prover soluções que agregam a toda a sociedade. E problemas que estamos
acostumados a ver sob o monopólio de um governo central, podem muito bem ser entregues a um
ente privado, sob um preço mais justo e qualidade
infinitamente maior. E aqui me refiro a absolutamente tudo. Basta desconstruirmos alguns conceitos que nos colocaram como corretos por mais
de um século.
Tempo de questionar e aprender com os erros.

bruno musa
Economista e sócio da Acqua Investimentos.
Criador do canal Minuto do Musa e da E&E
(Empreende & Educa).
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A Química é
indispensável
EM MEIO À PANDEMIA, CONSELHO FEDERAL DE
QUÍMICA REFORÇA IMPORTÂNCIA DOS PROFISSIONAIS
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A

retomada econômica do país se
dará com a participação da Química e de seus profissionais. Essencial
para o desenvolvimento de uma nação, a ciência química ganhou holofote em meio à
crise provocada pelo novo coronavírus.
Um ano depois de a Organização Mundial da
Saúde (OMS) decretar a pandemia – no dia 11 de
março de 2020 –, dados da Associação Brasileira
da Indústria Química (Abiquim) confirmam a
essencialidade dos produtos químicos durante o
surto da doença, com destaque para os utilizados
no tratamento de água, itens de limpeza, sanitizantes, gases medicinais, descartáveis hospitalares, embalagens de alimentos, detergentes, desinfetantes e medicamentos, entre outros.
Em comparação com o ano anterior, os principais índices que medem o desempenho da indústria química progrediram em 2020. A produção
teve alta de 0,12%, as vendas internas subiram
1,71% e a demanda, medida pelo consumo aparente nacional (CAN), resultado da soma da produção mais importação excetuando-se as exporta-
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ções, cresceu 10,9%. Já a utilização da capacidade
instalada ficou em 72%, dois pontos acima do patamar do ano anterior.
De acordo com a Associação Brasileira das
Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e
Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional (Abipla), a produção do setor expandiu 5,9%
de janeiro a julho de 2020. Antes da pandemia, as
estimativas da entidade giravam entre 3% e 3,5%.
Por trás dessa manufatura, da pesquisa de produtos e sobre o vírus, de terapias e vacinas, e da fiscalização dos fabricantes, estão os profissionais da
Química. Eles atuam em fases importantes da fabricação do álcool em gel, por exemplo, para garantir
qualidade e segurança. Além disso, mapeiam e controlam os processos industriais, elaboram procedimentos operacionais adequados às normas e às boas
práticas, e realizam o controle de qualidade da produção, acompanhando todas as etapas do processo.
O presidente do Conselho Federal de Química
(CFQ) – que reúne 21 Conselhos Regionais –, José
de Ribamar Oliveira Filho, reforça que, em resposta à situação desafiadora da pandemia, coube
a esses profissionais voltar sua atenção para a população e fazer aparecer as boas ideias da Química.
“Nosso sistema, formado pelo CFQ e os conselhos
regionais, soube se reinventar. Para isso, criamos a
campanha Química Solidária, logo no começo da
crise.” Além da valorização e promoção da Química, é função do CFQ  definida em lei desde 18
de junho de 1956, quando foi criado  estabelecer
padrões de atuação para empresas e profissionais.
Com o avanço da pandemia e a falta de álcool em gel, um dos artigos mais procurados para
a higienização das mãos, a campanha articulou
a comunidade química brasileira para produzir
esse item com o apoio de instituições de ensino,
empresas, associações e profissionais. Mais de 100
mil litros do produto foram doados para entidades filantrópicas e hospitais no país, ajudando a
proteger milhares de pessoas.
Além disso, a Química Solidária orientou a população sobre as formas de prevenção à Covid-19
(como o uso da água sanitária diluída), explicou o
rótulo do álcool e a desinfecção de embalagens e
alimentos, e tornou-se também um forte instrumento de produção de notas técnicas.
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Nosso sistema,
formado pelo CFQ
e os conselhos
regionais, soube
se reinventar. Para
isso, criamos a
campanha Química
Solidária, logo no
começo da crise.
José de Ribamar
Oliveir a Filho
Presidente do Conselho
Federal de Química
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Uma dessas notas foi produzida em conjunto
com a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso
Doméstico e de Uso Profissional (Abipla), acolhida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), na questão dos túneis de desinfecção.
O Sistema CFQ/CRQ tem um histórico recente
no combate às tentativas de criar leis que tornam
obrigatória a instalação desse tipo de estrutura.
“É bom frisar que o CFQ se manifesta, desde abril
de 2020, contrariamente à sua instalação. Temos
agido em parceria com a Anvisa. No caso da cidade de São Paulo, encaminhamos ofício ao prefeito
Bruno Covas e fomos ouvidos: ele vetou o projeto
da Câmara de Vereadores que ia na contramão da
ciência”, diz o presidente do CFQ.
Para Oliveira Filho, a sanitização de ambientes, algo relativamente relegado a segundo plano
no passado, é uma atividade que veio para ficar
em meio à pandemia e assim permanecerá no pós-crise. “Isso mostra a importância como meio de
prevenir não só agora, mas no pós-pandemia. Um

efeito não percebido da sanitização é que ela não
se limita à Covid-19, mas engloba muitos outros
patógenos. A sanitização vai garantir uma vida
com bem menos doenças.”
Ao ajudar o país a enfrentar o vírus, o CFQ
também reforçou a importância da Química para
o desenvolvimento. “Nós, profissionais químicos
do Sistema CFQ/CRQ, temos um compromisso
com a promoção da Química como vetor de desenvolvimento para o Brasil e a garantia da oferta
à sociedade de bons produtos e serviços, dentro
da infinidade de possibilidades técnicas oferecidas por essa ciência nos tempos atuais”, afirma
Oliveira Filho, destacando que, no Sistema CFQ/
CRQ, estão registrados 220 mil profissionais e 47
mil pessoas jurídicas.
O presidente do CFQ salienta ainda que
esse período difícil de pandemia deixa como
herança uma percepção mais positiva da comunidade sobre os profissionais da Química. “Esse
entendimento de parte da população é um legado importante. Mas, tão importante quan-

to os profissionais cujo trabalho é facilmente
verificado, é a atuação daqueles que nem sempre se percebe. Por trás de todos os produtos,
existem responsáveis técnicos e esses são fiscalizados por nós. Se não zelamos pela qualidade
dos insumos, por exemplo, quem se prejudica é
a sociedade. Seguimos dispostos a construir a
transformação em favor do Brasil.”
Não há aspecto do dia a dia que não tenha a
Química envolvida – dos cosméticos até os combustíveis que abastecem os automóveis, passando
por alimentos, medicamentos e até a água que
bebemos. “A Química está presente em absolutamente tudo que nos cerca. Os elementos químicos são a base de tudo que existe como matéria
visível e invisível, do que conhecemos e até do
que desconhecemos. Em um recorte um pouco
mais restrito da Química como atividade humana, poderia dizer que a civilização, o nosso modo
de vida moderno, não teria a menor possibilidade
de existir sem a Química”, lembra o presidente do
CFQ, José de Ribamar Oliveira Filho.
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Judicialização
da Política
e Política na
Judicialização

O Ministério
Público, sem dúvida
alguma, exerce seu
papel com afinco,
porém, muitas
vezes, excede a linha
divisória, empolgado
com a busca da

muito, assistimos a certos movimentos que ultrapassam a virtude
ou vocação de algumas instituições,
em especial dos Poderes constituídos. Diante de escândalos e malfeitorias por parte
de determinados agentes públicos – e, infelizmente, os exemplos não são poucos -, iniciou-se uma
onda de “criminalização” da atividade política, iniciativa descabida, exceto quando, efetivamente,
restarem indícios e provas cuja materialidade demonstre condutas ilegais e criminosas. Mas seria
correto generalizar, em uma busca frenética contra
a classe política, que são todos os “políticos” malfeitores? Aí talvez exista abuso ou exagero.
O Ministério Público, sem dúvida alguma,
exerce seu papel com afinco, porém, muitas vezes,
excede a linha divisória, empolgado com a busca
da verdade real, custe o que custar, em que os
meios justificam os fins. Traduzindo: ilegalidades
e violação no processo legal também acontecem.
O Poder Judiciário, por sua vez, amiúde dá
guarida a essas ilegitimidades. Não foram raros os
pronunciamentos de juízes, em entrevistas e decisões, chamando a classe política de um “bando de
ladrões“. Pegando carona no jargão futebolístico
de uma emissora, quando se refere às regras do
jogo: “Pode isso Arnaldo?”. “A regra é clara”, não
pode haver condenação prévia por presunção,
nem violação das normas sobre o rito e a forma
do jogo e como se joga. Esta é a perplexidade. O
Judiciário tem “discursado” discriminando e criminalizando a classe política
Da outra banda, a classe política, em especial
os legisladores, quer descontar os ditos excessos
com propostas restritivas ao poder acusador e em
objeção ao Judiciário. Pergunta-se: essa contramedida é necessária e justa ou estamos falando de
retaliação?
São sempre bem-vindas as alterações legislativas para impor adaptações fundamentais e evitar
descompassos e eventuais arbitrariedades. Contudo, não podemos permitir que os ajustes sejam
“encomendados” para ir além da contenção do
crucial, sob risco de também serem parciais.
O Judiciário tem que tomar as medidas para
domar os abusos e dar exemplo e retidão ao devido processo legal; já o Parlamento deve regular
tão somente o primordial para conter eventuais
desmandos, não abusando nem retaliando.

verdade real, custe o
que custar, em que
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os meios justificam
os fins.

alexandre kruel jobim
Advogado e mestre em Direito pela University of
Texas School of Law

BR ASIL DE IDEIAS | GALERIA

Grupo VOTO
reúne especialistas
para debater a
modernização do
Estado brasileiro
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PRIMEIRO EVENTO DE
2021 TEVE A PALESTRA
DO SECRETÁRIO
ESPECIAL DE
DESBUROCRATIZAÇÃO,
GESTÃO E GOVERNO
DIGITAL DO MINISTÉRIO
DA ECONOMIA
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O Grupo VOTO abriu o ano de 2021
com o evento Brasil de Ideias – Caminhos para a modernização do Estado
brasileiro, realizado em fevereiro, no restaurante Cantalou, em São Paulo (SP).
A CEO do grupo, Karim Miskulin,
reuniu empresários, parceiros e jornalistas para conhecer o trabalho da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia, comandada por Caio Mário
Paes de Andrade.
Durante o encontro, Caio de Andrade
trouxe para o debate assuntos pertinentes ao futuro do país e à reforma administrativa. “Queremos despertar na sociedade a necessidade de fazer essa reforma
tão preciosa para o Estado e o povo brasileiro. Ela (a reforma) vai permitir novos
mecanismos de administração para que
possamos entregar, ao fim do dia, serviços públicos melhores para a população”,
destacou o secretário.
O Grupo VOTO realizou ainda o primeiro almoço Round Table, que contou
com a participação do jornalista Caio
Junqueira, analista político da CNN Brasil. O encontro foi no Restaurante Attimo, em São Paulo.
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Carlos Wizard e
Karim Miskulin

Filipe Sabará,
Carlos Wizard e
Marcio Moraes

Filipe Sabará, Leonardo
Tume, Karim Miskulin,
Caio Junqueira (CNN
Brasil), Fauzi Hamuche,
Sandra Comodaro

José Carlos Kalil,
Karim Miskulin,
Caio Mário Paes
de Andrade e Fauzi
Hamuche

Nicolas Toth, Caio Mário
Paes de Andrade, Karim
Miskulin e Klécio Santos

Sandra Comodaro
e Andreia Muniz

Karim Miskulin e Caio
Mário Paes de Andrade
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MULHERES DE PODER | DONA BITA
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Pelos olhos verdes
da vinhateira
Fotos: Eduardo Benini / Divulgação

HERDEIRA DA TRADIÇÃO DA FAMÍLIA DREHER E FUNDADORA DA VINÍCOLA
DON GIOVANNI, NA SERRA GAÚCHA, DONA BITA É ÍCONE DO VINHO BRASILEIRO
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A

história do vinho brasileiro vem
passando pelos olhos de Beatriz
Dreher Giovannini desde que ela
os abriu, há quase 76 anos, em Bento Gonçalves (RS). Da infância entre parreirais e
pipas, ela passou à adolescência testemunhando a
pujança do negócio paterno, a empresa Dreher –
essa mesmo, a do conhaque, e viu a família deixar
o ramo definitivamente. Anos depois, ao lado do
marido, Ayrton, comprou uma das propriedades
que outrora haviam pertencido à Dreher e, meio
sem querer, voltou às origens fundando a vinícola
Don Giovanni, uma das mais charmosas e prestigiadas da Serra Gaúcha.
Com seus brilhantes olhos verdes, Beatriz segue mirando a história a partir de dentro. Apesar
de ter transferido ao genro, Daniel, e aos filhos,
Fábia e André, o comando da vinícola, Dona
Bita, como é carinhosamente conhecida, segue
presente. Mesmo quando não está no complexo
enoturístico localizado no alto de uma colina,
no município de Pinto Bandeira, que já foi distrito de Bento Gonçalves e emancipou-se há
alguns anos.
Foi ela quem plantou as primeiras mudas
de alcachofra, que há anos dão sabor a um
delicioso risoto servido nos jantares harmonizados. Também foi dela a ideia de transformar o velho casarão em pousada. A paixão
de Bita por arte deu origem a um projeto
singular, no qual artistas gaúchos emprestaram seu olhar sobre o mundo do vinho
para produzir telas e esculturas que hoje
ornam quartos e áreas comuns.
A presença de Beatriz, porém, é muito
maior do que isso. Voz atuante em favor

do protagonismo feminino na viticultura,
rejeita rótulos e ocupa com consciência e
orgulho o lugar de pioneira. “Para mim,
nunca foi difícil ser mulher nesse meio.
Sou respeitada pelos cantineiros, todos
me tratam com reverência. O mundo
do vinho é feito por mulheres, que
estão presentes em todas as etapas.
Aliás, são as mulheres que compram
mais vinho. Esse universo é nosso”,
dispara Beatriz.
Por volta de 1910, a família Dreher
desembarcou em Bento Gonçalves,
o coração da imigração italiana no Rio Grande do
Sul. Com o sobrenome
alemão veio também
a receita do brandy, o
destilado de vinho chamado popularmente de
conhaque, pelo qual a
companhia ficou conhecida. No interior do então
distrito de Pinto Bandeira foram
plantados os vinhedos e montada a
fábrica. A qualidade do produto fez
o sobrenome de Beatriz ficar conhecido em todo o país. Mortes na família,
instabilidades na economia e até a mudança na legislação que permitiu a alteração da fórmula original do conhaque
tiraram a família Dreher do negócio na
década de 70, com a venda da companhia
para um grupo americano.
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Poucos anos depois, os olhos verdes de Beatriz
voltaram a brilhar pela possibilidade de adquirir
a propriedade de Pinto Bandeira, que havia abrigado o centro tecnológico da Dreher. O casarão
estava fechado e os vinhedos abandonados. O que
foi adquirido para ser uma casa de campo, um refúgio para a família com os filhos pequenos, não
demorou para se tornar a vinícola Don Giovanni.

“Eu e o Ayrton fazíamos tudo, engarrafávamos o
vinho, colávamos os rótulos, era uma produção
apenas para a família e os amigos, que não chegava
a mil garrafas. E a coisa foi crescendo ao natural,
sem planejamento, mas com muito amor pelo vinho que fazíamos”, relembra. Também foi assim,
ao natural, que o casarão construído nos anos 1930
e no qual Beatriz brincava na infância tornou-se a
segunda vinícola-pousada da Serra Gaúcha, há 25
anos. “De repente, olhamos a estrutura e pensamos
que bastava abrir. A pousada já estava ali.”
Hoje a Don Giovanni vive um processo constante de evolução e modernização. A reconversão
dos vinhedos, que vem ocorrendo desde que Beatriz retomou o controle da propriedade, intensificou-se nos últimos anos para extrair o máximo do terroir de Pinto Bandeira, extremamente
favorável à vinificação de espumantes – que representam 80% das 120 mil garrafas produzidas
anualmente pela vinícola. Há seis anos, a propriedade vem migrando para um modelo de cultivo
biodinâmico, com redução gradual de uso de defensivos. É o modelo biodinâmico que possibilita, aliás, uma das atrações para os turistas: o pôr

do sol nos girassóis. Plantados entre os vinhedos
para atrair pássaros durante o período da vindima e evitar que eles comam as uvas, a paisagem é
ideal para um brinde nas tardes frescas de verão.
Beatriz ainda é sinônimo de vinho e tradição.
É raro o dia em que algum turista não chegue
perguntando se Dona Bita está por ali. Ao percorrer a adega e o varejo, o visitante se depara
com um rosto familiar na garrafa de um dos espumantes: é Beatriz quando jovem, estampando o rótulo super premium da vinícola, o Dona
Bita, espumante elaborado com o corte clássico
de Chardonnay e Pinot Noir pelo método tradicional, com 70 meses de maturação, lançado para
celebrar os 70 anos de Bita. “Sempre quis ter um
espumante com meu nome, mas queria desfrutar disso em vida. É uma linda homenagem, sem
contar que o espumante é muito bom”, afirma.
Mais recolhidos em função da pandemia, Beatriz e Ayrton visitam menos o complexo enoturístico. Acompanham de longe os novos projetos,
que foram acelerados em função da crise do coronavírus. Em parceria com o chef Rafael Jacobi,
está prestes a ser inaugurado o Nature – Vinho e

Gastronomia, uma iniciativa que une os produtos
Don Giovanni à gastronomia contemporânea em
diversos formatos, desde um restaurante intimista
até piqueniques ao ar livre – opção procuradíssima
em tempos de distanciamento social. A inspiração?
É ela, claro, que há décadas começou a servir jantares harmonizados para os hóspedes com receitas
caseiras, no porão do casarão.
Na espera pela vacina e pela redução dos riscos de contrair Covid-19, Beatriz curte, ao lado
de Ayrton, pequenos prazeres como a leitura, os
filmes e as viagens curtas. Também pratica com
disciplina o hábito que herdou da família: provar
vinhos. De todos os tipos, preços e origens. É com
base nessa intimidade com a bebida da sua vida
que ela se torna uma das vozes mais contundentes
na defesa do produto nacional. “Temos vinhos de
grande qualidade no Brasil, apesar de sermos ainda muito jovens na arte da viticultura. Temos tecnologia e conhecimento para seguir construindo
a nossa história no mundo do vinho. A gente precisa é superar o preconceito para apreciar o que
temos de melhor”, salienta, com um entusiasmo
que transborda por aqueles grandes olhos verdes.
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você tem o hábito de beber vinhos
brancos na praia ou na piscina durante o verão, provavelmente já
ouviu falar dos vinhos brancos da
região do Minho (Noroeste de Portugal), também
conhecida como região do vinho verde. Essas bebidas normalmente têm baixo teor alcoólico (em
torno de 10 a 12% de álcool por volume – abv, do
inglês alcohol by volume) e costumam apresentar
bastante acidez, o que as tornam uma opção de
vinho bem refrescante e ideal para os longos dias
da estação no Brasil.
O vinho verde contém um pouco de borbulhas, conhecidas em Portugal como “agulhas”.
Esse dióxido de carbono (CO2) às vezes ocorre
naturalmente, mas, mais frequentemente, é adicionado durante o engarrafamento. Essa sensação
de agulhinhas no palato é a cereja no bolo para

Não posso deixar de comentar que a uva Alvarinho é a rainha da região do vinho verde e encontrou dentro da sub-região de Monção e Melgaço
o seu ápice. A Alvarinho de Monção e Melgaço se
reconhece pelo ar cristalino, de aroma elegante,
e notas cítricas misturadas com nuances florais e
de frutas tropicais. Normalmente, as garrafas de
Alvarinho dessa região têm um formato de flute e
os valores dos seus vinhos são sempre superiores.
Seja branco, rosé, tinto ou espumante, o que
não podemos negar é que os brasileiros são apaixonados por vinho verde. Em 2020, segundo números da Ideal Consultoria, quase 10% dos vinhos
tranquilos* importados de Portugal eram vinhos
verdes. O consumo despojado, ligeiro e casual
desse tipo de vinho no Brasil é reflexo de uma
cultura vínica que não para de crescer. Como sou
uma militante do mundo do vinho, espero ver
muitos deixando a cervejinha na praia e aderindo
aos refrescantes vinhos verdes.
Saúde e usem filtro solar!
*Resultantes de um processo de elaboração específico, cuja
peculiaridade está na maneira como a fermentação ocorre –
de forma natural. Eles não recebem adição de álcool vínico
nem possuem gás de dióxido de carbono (vinhos tintos
brancos, rosés e vinhos doces de sobremesas).

k arene vilela
Enófila por paixão, Karene Vilela
(@kvilela) é publicitária formada
pela Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM). Imersa nos
vinhos pela Associação Brasileira
de Sommeliers (ABS) e Sommelier
formada pela Court Master
Sommelier (@court_of_ms_europe).
É detentora do título DipWSET
(Nível 4 da escola Wine & Spirit
Education Trust @wsetglobal),
certificada pela Wine Scholar Guild
(FWS/IWS/SWS) e CEO da Portus
Cale (@portuscalevinhos). Além disso,
é sócia idealizadora do projeto Got
Wine? (@gotwinesp). Atualmente, é
uma das poucas brasileiras a ser aceita
como estudante do Instituto Master of
Wine (@masterofwine).

Vinho Verde
Casal Mendes
Denominação: Vinho Verde
Castas: Azal, Pedernã, Trajadura, Loureiro
Estágio: Vinificação tradicional para vinhos
brancos
Enólogo: Francisco Antunes
Tipo de solo: Argilo-calcário
Primeira colheita: 1980’s
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O vinho
verde que
não é verde

dar ao vinho verde um caráter gastronômico e extremamente versátil quando o assunto é harmonização. O fato de harmonizar com diversos pratos
diferentes, desde carne de porco (mais gordurosa)
até a peixes frescos e gastronomia oriental (tailandesa ou japonesa – sushis e sashimis), fez com
que o vinho verde se tornasse um coringa em muitos restaurantes ao redor do mundo.
No entanto, o que muitos não sabem é que
o vinho verde pode ser tinto, rosé e espumante
também. Muitas pessoas associam o nome vinho
verde à ideia de que o vinho vem da uva verde e,
consequentemente, imaginam que apenas vinhos
brancos seriam produzidos com ela. Porém, o termo vinho verde não tem nenhuma relação com a
cor da bebida, mas com a região onde ela é produzida. Claramente, o vinho verde não é verde. A explicação desse nome, portanto, está relacionada à
denominação de origem controlada desses vinhos
ser conhecida como a região dos vinhos verdes.
Não se sabe ao certo porque o Minho (Noroeste de Portugal) é conhecido como a região do
vinho verde, mas existem duas boas hipóteses
para essa alcunha. A primeira – e a que eu, pessoalmente, gosto mais – é o fato do local ser muito
verdejante, ou seja, sempre chove e a mata é exuberante, ao contrário do que acontece em outras
regiões portuguesas.
Já a segunda conjectura, a mais disseminada,
diz que as uvas da região, mesmo com maturação
completa, normalmente possuem alto teor de acidez e baixo açúcar, resultando em vinhos ligeiros
e prontos para beber, ou seja, são vinhos não maduros, portanto, vinhos verdes.
Existe uma comissão vitivinícola na região
dos vinhos verdes que é responsável por auditar
as regras de produção, as uvas autorizadas e as
demarcações regionais onde esse tipo de vinho
pode ser produzido. As principais uvas da região
são brancas, sendo elas a Alvarinho, a Arinto, a
Avesso, a Loureiro e a Trajadura. Porém, as tintas
também têm o seu espaço com a Vinhão, a Padeiro e a Espadeiro. Os vinhos verdes tintos são elétricos e extremamente gastronômicos. Os vinhos
feitos da uva Vinhão são encorpados e podem ser
até densos algumas vezes.
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O verão decorreu com
temperaturas amenas e na vindima
não tivemos chuva, o que reuniu
as condições perfeitas para
uma vindima de qualidade.
Após receção, as uvas são
direcionadas sem desengace
para a prensa pneumática,
de onde é recolhido o mosto
lágrima que, após fermentação
alcoólica a 16º C, dá origem a
este vinho fresco e elegante.
Notas de prova:
Com cor citrina e reflexos verdes,
no nariz o Casal Mendes Verde
apresenta-se muito frutado. Na
boca é ligeiramente acídulo, o
que lhe confere frescura. O final
é suavemente adocicado. Ideal
para acompanhar pratos de peixe e
marisco.
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Veja o perfil dos novos sócios:
Karim Miskulin, Diretora-presidente
É fundadora do Grupo VOTO Comunicação Aplicada à Política,
referência em análise política e relacionamento governamental, e
responsável pela criação do único veículo exclusivamente voltado
à política no Brasil – a Revista VOTO, da qual é publisher há 16
anos. Miskulin é também a criadora do “Brasil de Ideias” – fórum de
debates propositivos que reúne a elite política do país com ícones
do empresariado nacional nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro,
Brasília e Porto Alegre, visando fomentar a saudável relação entre o
setor público e o privado.
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in.Pacto sob nova direção
da redação

A
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cientista política e relações públicas Karim Miskulin e o jornalista
Klécio Santos assumiram, recentemente, a in. Pacto Comunicação
Corporativa e Digital. A agência, cuja sede fica
em Brasília, tem quase 30 anos de existência e está
entre as maiores do país. Especializada em soluções estratégicas para empresas, órgãos governamentais e terceiro setor, seu portfólio mescla
clientes desses setores, entre eles o Conselho Federal de Química e a Prefeitura de Manaus.
A in.Pacto acaba de vencer a licitação da
Agência Brasileira de Promoção de Exportações
e Investimentos. A Apex-Brasil apoia empresas de
dezenas de setores produtivos da economia brasileira, que exportam para mais de 200 mercados,
tendo como missão desenvolver a competitividade das companhias nacionais, promovendo a internacionalização dos seus negócios e a atração
de investimentos estrangeiros.
“A inclusão da Apex no nosso portfólio reafirma nosso compromisso, por meio de uma comunicação estratégica e planejada, com a excelência e

qualidade de sempre”, destaca Karim Miskulin. A
conquista chegou em boa hora, no momento em
que a empresa vive um processo de transformação,
de modificação na marca, inclusive, com layout
mais moderno e novos valores. “As mudanças passam por um reposicionamento no mercado, uma
guinada importante do negócio e a fé de que a comunicação pode unir os mais diferentes setores da
sociedade, assumindo um papel de protagonista e
ajudando o Brasil a avançar”, ressalta Miskulin.
Uma das apostas é expandir as contas no mercado empresarial. Para isso, a in.Pacto firmou parceria
com o Grupo VOTO, iniciada em setembro de 2020,
antes mesmo da mudança societária, quando a jornalista Alba Chacon abdicou do controle da empresa, que originalmente era Informe Comunicação.
Atualmente, a in.Pacto, além da sede em Brasília,
conta com escritórios em São Paulo, Porto Alegre,
Manaus e Maranhão. A empresa tem 130 funcionários, profissionais experientes e altamente qualificados, e um parque tecnológico moderno que permite
sua participação em todas as etapas do atendimento, desde a definição da estratégia de comunicação e
a produção de conteúdo até o acompanhamento das
ações executadas e a análise dos resultados.

Klécio Santos, CEO
Jornalista com Master em Gestão de Empresas de Comunicação pela
Universidade de Navarra/Instituto Internacional de Ciências Sociais e
MBA em Gestão Empresarial com Ênfase em Estratégia pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), foi executivo do Grupo RBS/Zero Hora e
editor-chefe da sucursal em Brasília. Atuou também como assessor
parlamentar e coordenador da Assessoria de Comunicação Social
(Ascom) do Ministério do Desenvolvimento Social, que viria a se
tornar, posteriormente, Ministério da Cidadania.
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SÉTIMA ARTE | MARCO ANTÔNIO BEZERR A CAMPOS

Foto: Jeffeson Bernardes

Imprima na cor que quiser.
O verde agradece.
discriminação racial,
infelizmente, segue
nos noticiários
mesmo sete décadas
depois dos fatos
narrados no filme.
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Uma noite
em Miami:
ficção mais
do que atual

A questão da

A

|

O filme Uma Noite em Miami, da cineasta Regina King, traz para as
telas a peça teatral de Kemp Powers
sobre um fictício encontro entre
Muhammad Ali, Malcolm X, Jim Brown e Sam
Cooke para discutir o tratamento discriminatório
dado aos negros americanos nos anos 60.
Nós, brasileiros, conhecemos muito mais
Muhammad Ali, Jim Brown e Malcolm X. Mas o
músico Sam Cooke é idolatrado pelos americanos
há décadas como “O Rei do Soul”. Foi morto em
1964, em um tiroteio em Los Angeles.
Em sua 1 hora e 54 minutos, o filme traz discussões, brigas, afagos, elogios, dúvidas, mentiras
e promessas das quatro figuras icônicas do ativismo racial nos EUA. Há certo excesso de diálogos,
embora a qualidade do texto seja magnífica. Há
muitos pensamentos brilhantes nas conversas entre os quatro protagonistas.
As falas sobre a carreira cinematográfica de
Jim Brown pós-NFL e os comentários sobre Bob
Dylan e Blowin’ in the Wind são memoráveis.
Kingsley Ben-Adir (Malcolm X), Eli Goree (Cassius Clay), Aldis Hodge (Jim Brown) e Leslie Odom
Jr. (Sam Cooke) estão muito bem em seus papéis.
Conseguem recriar as figuras reais com perfeição.

A diretora Regina King, ganhadora do Oscar
em 2019, como atriz coadjuvante, por sua atuação
no filme Se a Rua Beale Falasse e que fez a irmã
do Presidente Palmer na sexta temporada de 24
Horas, se sai muito bem nesta prova de fogo. Depois de vários episódios de séries e telefilmes, ela
chega à maioridade em um filme denso, difícil,
provocador, mas extremamente bem dirigido.
Como se sabe, a questão da discriminação racial, infelizmente, segue nos noticiários mesmo
sete décadas depois dos fatos narrados no filme.
Já se anuncia que Uma Noite em Miami deverá estar entre os filmes com mais indicações ao
Oscar de 2021. Por sua criatividade, excelência de
realização e atualidade extrema de seu tema, será
muito merecido.
Por isso, a importância de filmes como esse.
Black Lives Matter.

N O B R A S I L,
AS ÁRVORES

DESTINADAS À PRODUÇÃO

D E PA P E L

P R O V Ê M D E F L O R E S TA S

PL ANTADAS
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Reciclagem total de resíduos, chapas ecológicas sem químicos,
impressão que dispensa o uso de álcool e todo o processo certificado pela Smam.
Aqui, você tem máxima resolução e dano zero ao ambiente.

marco antônio bezerr a campos
Advogado (campos@ camposea.adv.br) e cinéfilo.
Foi presidente do Clube de Cinema de Porto Alegre
por 18 anos e é editor do blog O Cinemarco
(www.cinemarcoblog.net).
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Fone: (51) 3303.5555 - vendas@graficaodisseia.com.br
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30 anos
de existência

Inteligência em
comunicação para
empresas, órgãos
governamentais e
terceiro setor.

Entre as 15
maiores do país
» Relacionamento com a Mídia,
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» Tecnologia em Comunicação
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Mídia e Presença Digital
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Sede em Brasília (DF)
Escritórios em São Paulo (SP),
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