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Nova era

E
stamos no ano novo. Enfim? Enfim. Jair Bolsonaro to-
mou posse. Ele não se contentou em ser figurante na
vida. Veio, viu e venceu. A bola está com ele para o que
der e vier. O que vem por aí? No seu jargão despacha-

do, erro é canelada. Acerto, bola na rede. O que vai ser? Go-
leada? Show? Chocolate? Pelada? Batalha campal? É o que
começaremos a saber a partir de agora mesmo. Em princípio,
o estilo é mais Felipe Melo, se me faço entender, ou o google
e o youtube ajudam, do que Neymar. Mas, no passado, o criti-
cado estilo Dunga levou ao tetracampeonato mundial. É ver-
dade que havia também Bebeto e Romário na equipe. Serão
Paulo Guedes e Sérgio Moro?

Bolsonaro elegeu-se pilotando uma plataforma comporta-
mental cristalina e contundente. Não ganhou corações com
propostas econômicas. Seduziu e encantou com discursos
contra o comunismo, o “kit gay”, o petismo, a ideologização
das escolas, a corrupção e a ideologia de gênero. Ganhou
sem tempo de televisão, salvo no segundo turno, empolgando
as redes sociais com aquilo que estas mais prezam: atitude,
pegada, papo reto. Só Lula falou tão diretamente ao imaginá-
rio popular quanto Bolsonaro.
Governar é outra coisa? Ou
também será diferente? Na
composição do ministério, Bol-
sonaro escanteou os partidos,
ainda que tenha ouvido as
tais bancadas temáticas e
Onyx Lorenzoni, não necessa-
riamente nessa ordem, e cer-
cou-se de dois superministros,
Guedes e Moro, um ministrão,
Osmar Terra, e 19 ministros,
cerca de um terço fardado de
terno e gravata.

O novo presidente subiu a
rampa do Planalto com mui-
tas ideias na cabeça e a cane-
ta no bolso para reescrever
nossa história. Para ele, índio
quer ser como nós, escola de-
ve ensinar português, matemática e ciências, sendo sexo te-
ma reservado a papai e mamãe. De economia, garante não
entender, mas confia no seu Posto Ipiranga, o ultraliberal
Paulo Guedes, que faz a oposição temer reformas e o merca-
do vibrar com revolução. Quem será Bolsonaro como presi-
dente? Os que “secam o governo”, embora neguem, oscilam.
Alguns o comparam a Jânio Quadros, que renunciou menos
de sete meses depois de alcançar o Planalto. Outros o asso-
ciam a Fernando Collor, que sofreu impeachment depois de
meses de agonia e sangramento público.

O vencedor obviamente não se identifica com os derrotados.
Tem o próprio roteiro. Se foi nacionalista e estatizante no pas-
sado, pretende ser liberal no futuro que começou ontem. Até
que ponto? Vai privatizar tudo como sonha o mercado e suge-
re o impassível Paulo Guedes, o que não brinca em serviço e
pretende esfaquear até o Sistema S? Ou vai proteger as tais
empresas estratégicas? Há quem considere essa expressão
típica de comunistas. Uma coisa é certa, se coisa certa há:
Jair Bolsonaro vai jogar no colo do Congresso Nacional uma
cesta de propostas de reformas. Os parlamentares vão ajudá-
lo? Em troca de quê? A reforma da Previdência vai dar as ca-
ras logo. A nova era chegou. Já era. Como diria aquele outro,
sendo otimista, aceita que dói mais, mas a dor pode curar.
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poca de intenções, promes-
sas e desejos para recome-
çar. Se assim ocorre em nos-
sas relações pessoais, não é

diferente na vida pública, ainda
mais quando o ano a iniciar recebe-
rá novos governantes para o país e
o Estado. Na esfera nacional tere-
mos um governo antípoda em rela-
ção aos quatro últimos, portador de
esperanças da maioria do povo bra-
sileiro, como recente pesquisa mos-
trou. No Estado, embora não se pos-
sa dizer o mesmo quanto à diferen-
ça radical no comando, haverá mu-
dança de rumos, certamente.

A esperança dos brasileiros e
gaúchos não deve se centrar nas
pessoas dos eleitos para o Executi-
vo, como se fossem, por si sós, re-
dentores e únicos decisores, uma
vez que terão eles que atuar dentro
dos limites do nosso sistema consti-
tucional de freios e contrapesos,
sem o que haveria arbítrio e até des-
potismo. Governo republicano só po-
de ser exercido com a atuação con-
junta dos poderes Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário, cada um na esfe-

ra das suas atribuições e competên-
cias, de modo a que nenhum se so-
breponha ao outro pois, do contrá-
rio, como afirma Montesquieu, “tu-
do estaria perdido se o mesmo ho-
mem ou o mesmo corpo...exercesse
os três poderes: o de fazer as leis, o
de executar as resoluções públicas
e o de julgar os crimes e as diver-
gências entre os indivíduos”.

Nesta ótica, exigem atenção as
notícias de que o governador do RS
dispõe de expressiva maioria na As-
sembleia Legislativa para aprovar
os seus projetos e que o presidente
da República também a teria no
Congresso, ou ao menos da Câma-
ra Federal. Mas se podem os novos
chefes do Executivo afirmar que os
seus projetos foram aprovados pe-
las urnas, nem por isso podem pre-
tender sejam implementados sem o
crivo de um Legislativo independen-
te, e, se for o caso, controle pelo Ju-
diciário. É o que se espera, pois só
assim a sociedade terá controle so-
bre os seus governantes e o princí-
pio de que todo poder é exercido
em nome do povo será respeitado.
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Fake news
O editorial “O lado obscuro da

Internet” (CP 26/12/2018) nos
mostra claramente que não esta-
mos educados, ou preparados sufi-
cientemente para lidar com o
mau uso da Internet. Bastaria ver
os noticiários do país e do mundo
para verificarmos que o problema
das fake news, ou notícias falsas,
ocorre não só no Brasil, mas em
países altamente desenvolvidos
como os Estados Unidos e a Fran-
ça. Felizmente há o consenso da
preocupação global para educar a
todos e assim termos maior con-
trole do universo digital. O edito-
rial mostrou também que há avan-
ços locais como o grupo de alunos
da Escola Sete de Setembro que
criaram um projeto sobre a vulne-
rabilidade das pessoas frente ao
consumo das notícias falsas.
Valéria S. T. Guarnieri, Porto Alegre

Coisa pública
Como cidadão e contribuinte,

revolto-me ao ver obras públicas
paradas e/ou inacabadas, verda-
deiros monumentos ao descaso e
à incapacidade técnica e adminis-
trativa de nossos gerentes. Recen-
temente, numa curta viagem a Ta-
pes, constatei, mesmo percorren-
do apenas 100 quilômetros, o
caos que domina as obras de dupli-
cação da BR-116. Tudo parado.
Obras de arte se deteriorando,
aterros se desmanchando enquan-
to o pouco caso é notório. Esse es-
tado de calamidade no setor públi-
co – eterna falta de dinheiro – só
irá ter fim quando conseguirem co-
locar um freio na corrupção endê-
mica que assola o país há muitos
anos, e que devora os trilhões de
reais que o governo arrecada em
impostos, desviando-os de suas
reais finalidades. Em outros países
a contrapartida às contribuições é
garantida. As obras – sempre com
material de primeira – ocorrem do
dia para a noite. Aqui, é essa triste-
za. Como acabamos de ter elei-
ções que levaram à renovação dos
quadros na política, a esperança é
que novos gestores passem a tra-
tar a coisa pública com mais res-
peito, aplicando nosso dinheiro de
forma adequada e com muita, mas
muita honestidade.
Luiz Carlos Vaz, Porto Alegre

Austeridade
Está certo o leitor Joaquim G.

Bentancur (CP 27/12/2018) quan-
do afirma que o verdadeiro dever
de casa dos políticos é a austeri-
dade nos gastos públicos.
Gilberto A. dos Santos, Porto Alegre

Novos governantes, grandes desafios
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O que esperar dos novos governos
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O
s novos governantes que assumiram on-
tem terão grandes desafios em seus man-
datos. E eles são imediatos. A população
brasileira escolheu diferentes políticas

das praticadas em períodos mais recentes justa-
mente porque tinham os mesmos resultados, com
crise econômica, criminalidade, corrupção e de-
semprego em todos os níveis.

No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o mais jo-
vem governador eleito do país, assumiu prometen-
do visar ao bem comum, como um governo republi-
cano deve ser − derivada do latim ‘res publica’,
significa “assunto público, de interesse de todos”.

Eleitos pela maioria simples dos votantes, os
agentes do Poder Executivo devem governar para
todas as pessoas e não só para seus eleitores.

Eduardo Leite assume com déficit de cerca de
R$ 3 bilhões. Seu grande e maior desafio será ree-
quilibrar as finanças do Estado, que não consegue
sequer manter a folha dos funcionários públicos
em dia. Com isso, o governo anterior pouco pôde
fazer investimentos em saúde, segurança, educa-
ção e obras. “Vamos afinar uma série de decretos
emergenciais para controlar e reduzir as despe-
sas de pessoal e de custeio”, prometeu Leite.

Jair Bolsonaro enfatizou em seu discurso de
posse um duro combate à corrupção e à criminali-
dade. Esse combate começa com sua intenção de
priorizar os ensinos infantil e fundamental, onde
tudo começa. Isso terá resultados a longo prazo.
De imediato, espera-se que haja um combate mais
preventivo, rígido e efetivo à criminalidade.
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