
ZERO HORA
QUINTA-FEIRA,

31 DE MAIO DE 2018

5

ComDéboraCademartori debora.cademartori@zerohora.com.br 3218-4387

RosanedeOliveira
POLÍTICA +

NÃO HAVERÁ PONTO
FACULTATIVO NO GOVERNO DO
ESTADO NEM NA PREFEITURA
DE PORTO ALEGRE AMANHÃ.
O EXPEDIENTE É NORMAL NA
SEXTA-FEIRA APÓS O FERIADO
DE CORPUS CHRISTI.

CONTRA OS EXCESSOS
Apresidente daFederasul, Simone

Leite, garante quenão apoia e que jamais
apoiou os bloqueios emestradas:
–Reconhecemos como justo o

protesto dos caminhoneiros contra
os aumentos diários dodiesel,mas
repudiamos a forma violenta e
coercitiva comomilhares de empresas e
caminhões foramobrigados a parar.
Simone interpreta a adesão da

população à greve comoumsinal de
descontentamento geral,mas diz que
omovimento, que começoupacífico,
descamboupara o radicalismo.
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FIM DE FUNDAÇÕES
Ogovernoencerrouoficialmente

ontemasatividadesdaCienteceda
FundaçãoPiratini.Os317 celetistas
quenãopodemserdemitidosdevidoà
estabilidadeouvigênciade liminar foram
abrigadosemsecretarias.
Amaioria dosCCs foi demitida,

restando apenas três (presidente,
diretor-geral e assessora jurídica) na
FundaçãoPiratini e um (presidente) na
Cientec. Eles serão exonerados quando
houver a baixa doCNPJdas entidades.
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Aos poucos, os
caminhoneiros estão
voltando ao trabalho,
mas a demonstração

de força dada nesses 10 dias
deixa lições que o governo de
Michel Temer e os próximos
não podem ignorar, sob pena
de se repetir o caos instalado
desde que a paralisação
começou. A primeira das lições
é que paciência tem limite.
O primeiro grande erro do

governo foi achar que para
sanear a Petrobras podia
aplicar reajustes diários no
preço do diesel, sem que fosse
dado aos transportadores a
possibilidade de repassar o
aumento de custo para o frete.
Entre o represamento adotado
no governo Dilma Rousseff,
que quebrou a Petrobras, e a
política de alterações diárias
de Pedro Parente, há que
encontrar o meio-termo.
A palavra previsibilidade, tão

cara aomundo dos negócios, foi
ignorada para os caminhoneiros,
que enfrentaram o absurdo de
encher o tanque a um preço e
enfrentar dois, três ou quatro
aumentos do diesel até chegar
ao destino da carga.
A segunda lição é que de

uma categoria capaz de parar
o Brasil peloWhatsApp não
se pode ignorar os alertas.
O Planalto subestimou o
movimento pela incapacidade
de compreendê-lo. Não sabia
com quem estava negociando
quando anunciou em Brasília
o primeiro acordo, ignorado

nas estradas do país. Agora
se sabe que não existe uma
associação que represente
todos os caminhoneiros, que
as empresas podem fazer
locaute quando estão em jogo
seus interesses e que no meio
das reivindicações legítimas
fermenta uma onda política que
flerta com o autoritarismo.
As faixas pedindo intervenção

militar se multiplicaram na
esteira de uma insatisfação
popular detectada nas pesquisas
e que cresce com as denúncias de
corrupção, o aumento de preços
e a ausência do Estado nas áreas
que são de sua responsabilidade,
como saúde e segurança.
Quem desconhecia a força

doWhatsApp aprendeu que
é esse omeio preferido pelos
organizadores de protestos para
se comunicar. Barata, rápida,
acessível de quase todos os
pontos do país, a ferramenta
desnorteou o serviço de
inteligência do governo.
Daqui a 60 dias, deixa

de vigorar a combinação
entre o corte de R$ 0,46 e o
congelamento do preço do
diesel. A incerteza em relação
ao que vem depois garantiu
uma sobrevida à greve. Esse
prazo coincide com o fim da
Copa doMundo e com o período
de convenções que escolherão
os candidatos. A política de
preços da Petrobras e o destino
da estatal serão temas da
campanha, mas o governo
Temer ainda tem sete longos
meses pela frente.

GREVEPERDEFÔLEGO,MAS
DEIXAGOVERNOEMALERTA

PROPOSTAS À MESA
Preocupado coma tramitação de projetos enviados à

Câmara, o prefeitoNelsonMarchezan argumentou ao
presidente daCasa, ValterNagelstein, sobre a necessidade de
aprovação das 16 propostas doExecutivo paraPortoAlegre.
Asmatérias vieramcompedidode urgência,mas a

Comissão deConstituição e Justiça acolheu recurso de 14
vereadores para derrubar a rápida tramitação. Emcafé da
manhãnaCâmara, ontem,Nagelstein disse ao prefeito que
a urgência está prevista no regimento,mas quenão pode
intervir diretamente no andamento das propostas. Caberá ao
plenário decidir se a discussão será comrapidez ounão.

ALIÁS

Quem apoiou
a greve dos
caminhoneiros
na esperança
de ver baixar
o preço da
gasolina saiu
frustrado
e terá, nos
próximos dias,
motivos para
se preocupar
com os efeitos
de uma das
conquistas do
movimento:
apesar da
redução do
preço do diesel,
o frete ficará
mais caro e
o valor será
repassado aos
produtos.
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Dezdias depois
do início da greve
dos caminhoneiros,
a presidente do
SupremoTribunal
Federal, Cármen
Lúcia,manifestou-se sobreo“grave
momento”políticoe social porquepassa
opaís. Semmencionar aparalisaçãodos
motoristas, empronunciamento antes
de abrir a sessão plenária de ontem,
aministra disse que a democracia é o
caminhopara buscar soluções.
–Tambémas democracias

vivemcrises,mas dificuldades se
resolvemcomaliança dos cidadãos e
racionalidade, objetividade e trabalho
de todas as instituições, de todos os
poderes. A democracia não está em
questão.Nãohá escolha de caminho.

Ademocracia é
o único caminho
legítimo–disse
CármenLúcia.
Emuma referência

indireta às faixas
pedindo intervençãomilitar, que
se espalharampelo país, aministra
mandouumrecado:
–Regimes semdireitos são passado

de quenão se pode esquecer, nemde
que se queira lembrar.
Semmeiaspalavras, aAjuris

divulgounotamanifestandorepúdio
“àsmanifestaçõesevozesdaquelesque
defendemmovimentos emfavorde
intervençãomilitar, comoseonecessário
aperfeiçoamentodenossademocracia
pudesse realizar-sepor intermédioda
supressãodestamesmademocracia”.

VOZES PELA
DEMOCRACIA

Leiaoutras
colunasem

gauchazh.com
/rosanedeoliveira

Apoiador de Beto
Albuquerque, o
prefeito de Passo
Fundo, Luciano Azevedo, nem
sequer foi avisado sobre a
presença de José Fortunati,
ontem, na cidade. O ex-
prefeito foi até o município
para encontrar-se com
aliados e dar entrevistas.

Beto e Fortunati são
pré-candidatos do PSB
ao Senado, mas, como
o partido está prestes a
fechar coligação com o
MDB, apenas uma vaga de
senador estará disponível.
A mais nova divisão da
legenda é visível.


