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Rio Grande do Sul

Vitória de espirro

M
ichel Temer ganhou mais uma. O professor titular de
Ética da Unicamp, Roberto Romano, cravou: “O resul-
tado mostra que efetivamente estamos nos últimos

momentos do Estado Democrático de Direito”. Exagero? O
francês Guy Debord ensinava: “O espetáculo não canta os ho-
mens e suas armas, mas as mercadorias e suas paixões”. O
dinheiro manda. A política brasileira não canta os ideais e
seus épicos, mas a força da grana e das suas armas de con-
vencimento. As declarações de deputados durante a votação
foram novamente patéticas: voto com gosto de açaí, voto em
tom da palhaçada, voto performático, voto de ocasião.

Tudo isso na semana em que os dados do Mapa da Desi-
gualdade mostraram que os moradores dos jardins paulista-
nos – ricos e brancos – vivem em média 79 anos enquanto os
habitantes do periférico Jardim Ângela, pobres e não bran-
cos, contentam-se com 55. A diferença de renda entre bairros
paulistas chega a oito vezes. O sociólogo Américo Sampaio
traduziu assim tais disparidades: “Isso mostra que você tem
na região central da cidade uma ilha de privilégios”. Contra
isso parece só haver um antídoto: não confiar em sociólogos
e professores de ética. São to-
dos suspeitos de comunismo.
As estatísticas conspiram con-
tra Temer: “Em 2 anos, mi-
lhões ficam abaixo de pobre
no Brasil e ganham menos de
R$ 140”. Mesmo assim, mui-
tos deputados votaram pela
nova estabilidade econômica
e pela “evidente” melhora da
economia.

Abertos os cofres, Temer
ganhou a parada. O resultado
ficou aquém do esperado e
anunciado pela tropa de cho-
que do presidente, que enxer-
ga o país com lentes especiais. Não foi uma vitória de Pirro,
conforme a expressão histórica sempre repetida, mas uma
vitória de espirro. Muitos foram contaminados pelo vírus das
emendas parlamentares. Na sessão da Câmara dos Deputa-
dos, transmitida ao vivo para todo o país, foi delicioso ver e
ouvir deputados do Dem, como José Carlos Aleluia, combati-
vo militante anticorrupção da época do governo Dilma, reve-
lar-se um discreto apoiador da interrupção da investigação
contra Temer. Quem te viu, cidadão baiano, quem te vê!

Livre, embora combalido, Temer voltará às suas reformas.
É tudo agora, pois 2018, ano eleitoral, não será propício para
medidas antipopulares. Ele tentará mudar a Previdência. O
preço é mais alto. Precisará de 308 votos para algumas alte-
rações. O balcão de negócios será reaberto em tempo inte-
gral. Para o economista André Perfeito ficou “evidente que o
capital político dele e do seu grupo se esvai e talvez não so-
brem fichas suficientes para reformas significativas”. As ar-
mas de convencimento terão de ser azeitadas e reforçadas.
Roberto Romano revela o perigo: “O cidadão está totalmente
afastado e desconfiado dos operadores do Estado. O resulta-
do desta quarta-feira é uma volta a mais na descrença popu-
lar no sistema representativo”.

Quem se importa com isso? Temer comemora. Venceu
mais uma batalha. Não há mais Rodrigo Janot no seu encal-
ço. O caminho está livre. Se é corrupto talvez se fique saben-
do depois do seu mandato.
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Legislação
Se já existe uma legislação es-

tabelecida para táxis, por que ela-
borar uma nova para um serviço
de aplicativo que é semelhante?
Não seria mais lógico e simples a
legislação em vigor “abrir as por-
tas” aos aplicativos fornecendo-
lhes placas, prefixos e etc., e es-
tes adequarem-se a ela? Ou exis-
te outro interesse?
Marco A. Giácomo, Viamão

Gravataí
Além de pedir socorro à Força

Nacional, o município de Gravataí
poderia se desmembrar do Esta-
do até o fim deste ano, pois de
acordo com promessa das autori-
dades, o Rio Grande do Sul vive
em 2017 “O Ano da Segurança”,
com a consequente sensação de
segurança e de tranquilidade vi-
venciada por toda a população.
Sérgio Becker, Porto Alegre

Sucessos do passado
Lendo a matéria “Mr. Robot

estreia temporada”, na coluna
Canal 1 de Flávio Ricco (CP
12/10) que fala sobre a tentati-
va do canal Space tentar promo-
ver “Mr. Robot” e “Zoo” fico
muito feliz de ver um canal de
televisão dando valor aos gran-
des sucessos do passado que
ainda arrastam milhares de fãs
pelo mundo, que assim como
eu ficaram se perguntando o
que será que aconteceu com os
personagens após o fim das sé-
ries. Espero que agora tenha-
mos respostas.
Gabriel Ryan Ferreira Borges,
Vila Maria

Desrespeito
Dita a lei n˚ 8.069 “quando

uma Criança ou Adolescente fal-
tar a escola pela terceira vez, as
autoridades têm de ser notifica-
das”. E quando as autoridades fa-
zem com que as crianças e adoles-
centes fiquem sem aulas por lon-
gos períodos, a quem se notifica?
Nesse caso, o artigo 5˚ da Consti-
tuição está sendo desrespeitado.
Júlio Pedro Querotti, Porto Alegre

Orçamento
Faltam presídios para os pre-

sos, em compensação os deputa-
dos têm 17 assessores ou mais (al-
guns até 30). É preciso que dimi-
nua o orçamento dos legislativos,
municipal, estadual e federal. En-
fim, qual é o Rio Grande do Sul
que queremos, qual é o Brasil que
queremos?
Antônio Brasil, Porto Alegre
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OPINIÃO

Impresso simultaneamente nos parques
gráficos de Porto Alegre e Carazinho

CHARGE
Tacho

P
rojetos do governo do Estado
que fatiam o IPE, dividindo-o
em áreas dedicadas à Previdên-
cia e à Saúde, afetam de forma
direta a vida dos milhares de

servidores e indiretamente toda a socie-
dade gaúcha, uma vez que atingem o
serviço público.

Por isso, é justo que as matérias se-
jam do conhecimento de todos e ampla-
mente debatidas. Nesta perspectiva, la-
menta-se a falta de diálogo prévio do
Executivo, que não deu a conhecer as
propostas aos demais Poderes e ainda
as enviou ao Legislativo com pedido de
regime de urgência.

A principal desculpa para a pressa —
a negativa de expedição do Certificado de
Regularidade Previdenciária — não tem
sustentação na atual jurisprudência do
STF, que considera o fato uma ilegítima in-
tervenção na autonomia federativa. Para
não restar dúvida, basta ver a Ação Cível
Originária 2829, de relatoria do ministro
Luiz Fux. Seria, faço questão de reforçar,
abrir mão de nosso poder de autogoverno.

Preocupam, sobremaneira, os proje-
tos de lei complementar (PLCs) 206 e
207, que dispõem, respectivamente, so-
bre a reestruturação do IPE Prev como
unidade gestora do Regime Próprio de
Previdência Social do Estado – RPPS/
RS e sobre o Regime Próprio de Previ-

dência Social do Estado. Os dois PLCs
são interconexos, uma espécie de gê-
meos univitelinos que, infelizmente, não
tiveram uma concepção adequada.

O assunto é uma questão de Estado,
à medida que as proposições do Executi-
vo interferem nos demais poderes e ór-
gãos autônomos, nos seus autogovernos
e autonomias orçamentárias, financei-
ras e administrativas. O fluxo previden-
ciário deve levar em conta todos os ór-
gãos, inclusive o Executivo, mas tam-
bém a Constituição gaúcha que diz que
os poderes de Estado são independen-
tes e harmônicos entre si.

Portanto, viria em boa hora uma con-
versa franca e aberta entre os chefes de
poderes e órgãos autônomos, seguida
de rico debate na Assembleia, a Casa do
Povo. As matérias são extremamente
complexas do ponto de vista técnico e le-
vantam uma série de interrogações em
quem as lê. Sem falar que, politicamen-
te, se levadas à prática, literalmente sub-
metem os Poderes, até mesmo o Executi-
vo, ao IPE Prev — o que não deixa de
ser uma novidade desconcertante em
termos de organização do Estado.

É sensato, pois, postular o exercício
do diálogo nessa questão que diz respeito
a tantas pessoas e famílias no presente e
no futuro. Afinal, ninguém duvida que pre-
vidência não combina com açodamento.

N
o Rio de Janeiro, um acordo entre autori-
dades de diversas esferas mostra-se pro-
missor para efetivar o combate ao crime
organizado. Depois de um entendimento

comum sobre a gravidade da situação por que pas-
sa aquele ente federado, autoridades do Executi-
vo e da Procuradoria-Geral da República houve-
ram por bem criar uma força-tarefa para agilizar
o enfrentamento com organizações criminosas
que afrontam o Estado de Direito. A integração foi
anunciada nesta quarta-feira pela procuradora-ge-
ral da República, Raquel Dodge, depois de reu-
nião com os ministros da Justiça, Torquato Jar-
dim, da Defesa, Raul Jungmann, e da Segurança
Institucional, general Sérgio Etchegoyen. A opera-
ção envolve efetivos do Ministério da Justiça, co-

mo força nacional e Polícia Rodoviária Federal
(PRF) e batalhões das Forças Armadas, além dos
contingentes das polícias estaduais.

Esse exemplo, tomado em um caso extremo, de-
ve servir de subsídio para que autoridades de ou-
tros estados com cenário conturbado na seguran-
ça pública estudem adotar medidas semelhantes.
Como se sabe, o crime não conhece limites nem
fronteiras e não é à toa que recebeu o adjetivo de
“organizado”. Muitas facções têm perfeita colabo-
ração entre elas para cometer delitos de toda or-
dem. Assim, nada mais natural e necessário que
poder público reaja também de forma unificada pa-
ra aumentar seu poder repressivo. Entre a investi-
gação, a denúncia e o julgamento não pode haver
um tempo tão longo que favoreça a impunidade.
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