
Os riscos da atual 
alienação social e política

A falta de participação 

comunitária impede 

o cidadão de 

desfrutar seus direitos 

fundamentais

É nosso dever, como ci-
dadãos, trabalhar para 
a construção de uma 

sociedade mais humana, pro-
movendo a justiça, a paz, a so-
lidariedade, o fortalecimento 
dos mais fracos e diminuindo 
as desigualdades sociais. Mas, 
ainda vemos graves injustiças, 
opressões que sufocam a liber-
dade e impedem milhões de 
pessoas de terem uma vivência 
mais equitativa e mais fraterna.

É certo que muita coisa 
mudou. É notável identifi-
car milhares de pessoas se 
movimentando, por meio de 
ONGs, associações e institu-
tos, trabalhando em prol do 
desenvolvimento sustentável, 
mais humano e igualitário. 
Porém, igualmente é certo que 
isso ainda parece ser ocorrer 
de modo esporádico, de uns 
poucos, que querem se dedicar 
a uma causa. Essas ações de-
veriam ser de todos nós; uma 
atitude de vida!

Não que essas atitudes fos-
sem sufi cientes para a neces-
sária transformação de nossa 
sociedade. Lamentavelmente, 
não são. Uma sociedade como 
a nossa, politicamente estru-
turada como uma democracia 
representativa, só se trans-
forma por força dessa mesma 
sociedade. Apenas os agentes 
públicos, democraticamente 
eleitos pelo povo podem, e 
devem, tomar medidas que 
irão ao encontro das legitimas 
aspirações do povo. Sob este 
aspecto, o que vemos?

Apesar dos avanços, a falta 
de participação comunitária 
impede o cidadão de desfrutar 
seus direitos fundamentais. E 
qual a nossa responsabilidade 
sobre isso? Será que não esta-
mos criando em nossas escolas, 
faculdades, empresas, grupos 
de discussão, uma mentalidade 
profundamente utilitarista? 
Que deve viver apenas para 
ganhar, acumular, empreender 
em benefício próprio e depois, 
se sobrar algo, doar ou distri-
buir? Prevalecendo a cultura 
do “primeiro eu” e depois, 
talvez, o bem comum.

Será que a nossa sociedade 
não mudaria para melhor 
se testemunhos de justiça, 
fraternidade, caridade, amor 
ao próximo, ajuda aos neces-
sitados fossem priorizados 
em lugar da ambição, poder, 
ganância, acúmulo e egoísmo? 
Será que as empresas não 
ganhariam mais, e não teriam 
resultados mais sustentáveis, 
se participassem socialmente, 
por meio de ações concretas de 
melhorias para o ser humano e 
para o meio-ambiente?

O fato é que hoje estamos 
voltados para a prática do in-
dividualismo, com uma grande 
alienação social - eu apenas 
vivo, porém não pertenço a 
nada – o importante é ter e 
não ser. Cada um que cuide 
de si. Estamos a caminho de 
um caos social.

A transformação deve ser 
um trabalho de todos. Afi nal, 
uma sociedade é apenas o 
refl exo dos seus membros e 
os governantes (igualmente 
um refl exo) desta sociedade.

(*) - É economista e escritor, autor 
do livro ‘Às Margens do Ipiranga - a 

esperança em sobreviver numa 
sociedade desigual’.
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O governo federal publicou, no Diário Ofi cial 
da União de sexta-feira (16), medida provisória 
(MP) e dois decretos com as providências a serem 
adotadas em caráter emergencial, para lidar com 
a situação dos venezuelanos que têm entrado 
no Brasil por Roraima, devido à crise humani-
tária vivida naquele país.A MP prevê assistência 
emergencial no acolhimento aos venezuelanos 

e reconhece a situação de vulnerabilidade dos 
imigrantes, defi nindo composição e competências 
do Comitê Federal de Assistência Emergencial.

Também está prevista a oferta de infraestrutura e 
saneamento nas localidades, a segurança pública e 
o fortalecimento do controle de fronteiras, logística 
e distribuição de insumos, mobilidade, distribuição 
no território nacional e apoio à interiorização das 

pessoas que entraram no país. Para que a distri-
buição seja feita será necessária a manifestação 
prévia das pessoas atingidas sobre outro local de 
preferência no território nacional. A MP estabelece 
que ”os órgãos do governo federal priorizarão os 
procedimentos e as formas de transferências de 
recursos e de contratação mais céleres previstos”.

O Comitê Federal de Assistência Emergencial 

será presidido pela Casa Civil e terá, na Secretaria-
-Executiva, o Ministério da Defesa. Deverá articular 
ações, projetos, atividades e defi nir diretrizes e ações 
prioritárias. Também irá supervisionar o planeja-
mento e a execução de ações conjuntas de órgãos 
na execução das medidas,e propor medidas para 
assegurar recursos necessários, além de fi rmar par-
cerias com diversos órgãos, públicos ou não (ABr).

Decreto presidencial publi-
cado no Diário Ofi cial da União 
de sexta-feira (16) apresenta 
novas regras para o uso de 
carros ofi ciais por membros 
do Poder Executivo. A partir 
de agora, os veículos ofi ciais, 
tanto da administração públi-
ca federal direta quanto de 
autarquias e fundações, serão 
divididos em três categorias: 
de representação; de serviços 
comuns e de serviços especiais. 
As mudanças, no entanto, não 
se aplicam aos militares das 
Forças Armadas.

Os veículos de representação 
serão usados exclusivamente 
por presidente e vice-presiden-
te da República, pelos ministros 
de Estado e por ocupantes de 
cargos de natureza especial. 
Também poderão ser usados 
pelo presidente, diretor-geral 
ou diretor-presidente de agên-
cias reguladoras. Os veículos de 
serviços comuns serão modelos 
básicos, destinados ao trans-
porte de material e de pessoal 
a serviço. Já os de serviços 
especiais serão usados para ser-
viços relacionados a segurança 
pública; segurança nacional; 
atividades de inteligência; saú-
de pública; fi scalização e coleta 
de dados. 

Esses veículos poderão ser 
usados para o cumprimento 

Decreto presidencial apresenta novas regras para o uso de 

carros ofi ciais.

O decreto assinado na 
sexta-feira (16) pelo pre-
sidente Temer nomeia o 
general Walter Souza Braga 
Netto interventor na seguran-
ça pública do estado do Rio. 
O texto dá plenos poderes 
para o general Braga Netto 
atuar em todo setor de se-
gurança fl uminense, ou seja, 
as polícias Civil e Militar e o 
Corpo de Bombeiros Militar. 
“O objetivo da intervenção é 
pôr termo a grave comprome-
timento da ordem pública no 
Estado do Rio de Janeiro”, diz 
o decreto.

Braga Netto estará subor-
dinado do presidente da Re-
pública e terá plenos poderes 
“para requisitar a quaisquer 
órgãos, civis e militares, da 
administração pública fe-
deral, os meios necessários 
para consecução do objetivo 
da intervenção”. Além disso, 
segundo o texto, “exercerá o 
controle operacional de todos 

General Walter Souza Braga Netto, interventor na segurança 

pública do estado do Rio.

O decreto especifi cando 
a amplitude da medida, 
o prazo e as condições 

de execução foi assinado pelo 
presidente Temer. A Consti-
tuição prevê sete hipóteses de 
intervenção nos estados. 

Conforme o artigo 34, é pos-
sível tal situação para manter 
a integridade nacional; repelir 
invasão estrangeira ou de uma 
unidade da federação em outra; 
pôr termo a grave compro-
metimento da ordem pública; 
garantir o livre exercício de 
qualquer dos Poderes nas uni-
dades da Federação; prover a 
execução de lei federal, ordem 
ou decisão judicial e assegurar 
a observância de  princípios 
constitucionais.

A notícia da intervenção re-
percutiu no Senado. Na manhã 
de sexta-feira (16), a senadora 
Ana Amélia (PP-RS) disse que 
a notícia é muito preocupante. 
Segundo ela, as Forças Ar-
madas “têm tido zelo grande 
para evitar contaminação de 

A notícia da intervenção repercutiu no Senado que 

está sintonizado com as necessidades do país e tomará 

posicionamento favorável em relação às ações

que precisam ser empreendidas.
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O senador José Medeiros 
(Pode-MT) fez críticas aos 
governos do PT, responsabili-
zando a ex-presidente Dilma 
Rousseff por muitos dos proble-
mas vividos hoje pelo país. Ele 
disse que órgãos e entidades 
estatais foram aparelhados de 
tal forma que causou o trava-
mento do Brasil.

“Esse partido ao longo do 
tempo foi aparelhando a Aca-
demia, órgãos como o Ibama e 
a Funai. Foram criando uma 
ideologia, foram criando uma 
mentalidade que foi travando o 
Brasil, em que nada anda. Nada 
anda!  E eu estou contando o 
que acontece no meu estado 
de Mato Grosso, contando por 
que as obras lá não saem, por 
que a BR-242 não sai. Não sai 
porque o Ibama está aparelha-
do, não sai porque a Funai está 
aparelhada”, lamentou.

Medeiros observou que no 
último ano do governo Dilma, 
87% dos programas sociais 
foram cortados por falta de 
dinheiro. Atualmente, acres-
centou, o desemprego está 

em queda; a infl ação e os juros 
caíram e o governo de Temer 
tenta levar o país até as próxi-
mas eleições, em outubro. “Eu 
não canso de dizer que Temer 
é consequência constitucional 
e quem colocou o presidente aí 
foram eles. Por duas vezes, eles 
chegaram e disseram: ‘Esse 
é o melhor vice que temos, é 
um intelectual, é um homem 
centrado’. Sabe por quê? 
Porque precisavam dos votos 
do PMDB, senão não tinham 
chegado ao poder. Agora, de 
repente, ele virou o Vampiro 
da Tuiuti”, afi rmou.

O representante de Mato 
Grosso pediu ainda a liberação 
de verbas ao hospital da cidade 
de Barra do Bugres, que, segun-
do informou, está na iminência 
de ser fechado. Solicitou ainda 
providências à Secretaria de 
Fazenda do Mato Grosso em 
relação ao prejuízo sofrido pelo 
município de Guiratinga, onde 
o manganês, de acordo com o 
senador, tem sido extraído e 
vendido como se fosse brita 
(Ag.Senado).

Senador José Medeiros (Pode-MT).

Brasil poderá 
ter uma Polícia 
Nacional de 
Fronteiras

Uma proposta apresentada 
no início de fevereiro cria a 
Polícia Nacional de Fronteiras. 
Inclui a nova corporação no 
capítulo sobre a Segurança 
Pública, ao lado das polícias 
federal, rodoviária, ferroviá-
ria, civil, militar e de corpos 
de bombeiros. Além de criar 
a Polícia de Fronteiras, a pro-
posta do senador Wilder Morais 
(PP-GO) tira da Polícia Federal 
a atribuição constitucional de 
“exercer as funções de polícia 
marítima, aeroportuária e de 
fronteiras”. 

Ao mesmo tempo, atribui à 
nova força policial o exercício 
dessas funções e determina que 
a Polícia de Fronteiras trabalhe 
em colaboração com todas as 
outras polícias já existentes e 
com “a administração fazen-
dária e as Forças Armadas”. 
Wilder afi rma que os crimes 
transfronteiriços estão “na raiz 
do caos que assola a segurança 
pública brasileira e demandam 
uma resposta forte”. Ele co-
menta que o Brasil tem mais 
de 16 mil km de fronteiras ter-
restres e outros 7 mil de costa 
marítima, extensão penosa de 
vigiar para impedir a entrada 
de drogas e armas.

O senador também afi rma 
que o Brasil tem fronteiras com 
três dos maiores produtores de 
cocaína do mundo - Colômbia, 
Peru e Bolívia. Destaca ainda 
que a fronteira com o Paraguai 
é historicamente usada para 
contrabando de todo tipo.

“Essa força policial especiali-
zada, recrutada entre cidadãos 
com vocação para viver e atuar 
na região de fronteiras, com 
treinamento específi co e es-
truturada em carreira única, 
representará uma medida de 
fundamental importância para 
vencermos a guerra contra o 
tráfi co de drogas e armas, além 
de contribuir para a preserva-
ção da soberania do território 
brasileiro e das nossas riquezas 
naturais”. 

O parlamentar antevê que a 
criação da nova força deverá 
ser feita de maneira gradu-
al, planejada e progressiva, 
para que o Poder Executivo 
possa estruturar os recursos 
orçamentários necessários. A 
propoista aguarda designação 
de relator na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (Ag.Senado).

Pedro França/Ag.Senado

Intervenção federal no Rio de Janeiro 
precisará passar pelo Legislativo

A decisão do governo de intervir na segurança pública do Rio de Janeiro precisará ser submetida aos 
deputados e senadores, como determina a Constituição

do, Romero Jucá (PMDB-RR), 
informou que o Congresso está 
sintonizado com as necessi-
dades do país e vai tomar um 
posicionamento favorável em 
relação às ações que precisam 
ser empreendidas. A possibili-
dade de uma atitude enérgica 
do governo federal no Rio de 
Janeiro já havia sido sugerida 
no fi m do ano passado pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça. Na ocasião, o colegiado 
aprovou o relatório de avaliação 
de políticas públicas do senador 
Wilder Morais (PP-GO), defen-
dendo a decretação de estado 
de defesa.

Segundo o parlamentar, a 
democracia está em risco quan-
do criminalidade organizada 
supera o Estado e passa a deter 
o monopólio da violência sobre 
determinado território. Em 
relação ao Rio, ele alegou não 
haver mais tempo para soluções 
intermediárias e defendeu 
resposta enérgica amparada 
na Constituição (Ag.Senado).

soldados ante ao assédio do 
crime organizado”. Diante 
desse risco, acrescentou, a 
intervenção deve ter prazo 
curto. A representante do Rio 
Grande do Sul ainda lembrou 
que o problema da violência 

não é exclusividade do Rio 
de Janeiro e está em vários 
outros estados, independen-
te de partido ou de corrente 
política. 

Em entrevista à Rádio Sena-
do, o líder do governo no Sena-

Temer nomeia general Braga Netto 
interventor na segurança do Rio

os órgãos estaduais de seguran-
ça pública previstos no Art. 144 
da Constituição e no Título V 
da Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro”.

Durante o período da inter-
venção, segundo o Artigo 4º,  
poderão ser requisitados “os 
bens, serviços e servidores 

afetos às áreas da Secretaria 
de Segurança, da Secretaria 
de Administração Penitenci-
ária e do Corpo de Bombeiros 
Militar, para emprego nas 
ações de segurança pública 
determinadas pelo interven-
tor”. A intervenção irá até 31 
de dezembro de 2018 (ABr).

Novas regras para o uso
de carros ofi ciais

de “peculiaridades do Ministé-
rio das Relações Exteriores”, 
bem como para atendimento 
de ex-presidentes da Repú-
blica e para a segurança dos 
familiares do presidente e do 
vice-presidente da República. 
O decreto apresenta também 
as situações em que o uso dos 
veículos ofi ciais será vedado. 
Salvo algumas exceções, como 
na hipótese de atendimento a 
unidades localizadas em áreas 
de difícil acesso ou não servidas 
de transporte público regular, é 
vedado, por exemplo, o uso de 
veículos ofi ciais para serviços 
de transporte coletivo ou in-
dividual de pessoal a partir da 
residência ao local de trabalho 
e vice-versa.

Também fi ca proibido o uso 
de veículo ofi cial por empresas 
públicas e de sociedades de 
economia mista e para fi ns de 
excursões de lazer ou passeios. 
É vedado, ainda, para uso aos 
sábados, domingos e feriados, 
“exceto para eventual desem-
penho de encargos inerentes ao 
exercício da função pública”. 
O decreto não autoriza o uso 
desse tipo de veículo para o 
transporte de parentes de ser-
vidor público ou de pessoas não 
vinculadas ao serviço público. 
Além disso, veículos ofi ciais 
não podem ser guardados em 
garagem residencial, exceto 
quando houver autorização da 
autoridade máxima do órgão 
ou da entidade (ABr).

Aparelhamento do 
Estado ‘feito pelo PT’ 

paralisou o país

Publicada MP com ações de apoio a venezuelanos em Roraima


