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Feliz ano velho
O ano de 1982 foi 

memorável para mim. 

Dois fatos importantes 

apertam-me o coração 

pela simpatia e dor que 

ambos me causaram 

naqueles dias e que 

ainda me causam hoje, 

só de lembrar

O Brasil perdeu a copa 
que foi ganhar na Es-
panha. Pintamos as 

nossas ruas, aprendemos a 
canção brega do Junior (voa 
canarinho, voa...), colorimos 
o Naranjito e colamos os olhos 
nos extraordinários momentos 
do fabuloso ataque da seleção. 
Nem Waldir Peres nos assusta-
va. Aí vieram o Cerezo e o Rossi 
na área, e no nosso sonho en-
trou água. Doeu paca. Foi uma 
repetição da copa de 78 aonde 
éramos “bonitos por natureza”, 
“batíamos um bolão” e, pimba. 

Perdemos, lindos com um 
6x0 da Argentina no Peru.

No mesmo ano eu li duas ve-
zes seguidas o romance “Feliz 
Ano Velho”, do escritor Mar-
celo Rubens Paiva. Ele narra 
no livro o seu acidente, que o 
deixou tetraplégico depois de 
um mergulho chapado com 
amigos chapados em um lago 
com 50cm de profundidade e 
as consequências disto pela 
sua vida. Marcelo é fi lho do 
engenheiro Rubens Paiva, 
torturado, assassinado e desa-
parecido pelo estado brasileiro 
a mais de 40 anos. Sua família 
viu a história se repetir ano 
após ano, como em um dia da 
marmota de tristeza e deses-
perança. Feliz ano velho. 

Vivemos um momento de 
crise histórica na hotelaria 
brasileira aonde, certamente, 
levaremos muitos anos para re-
tornar aos patamares de diárias 
e ocupação de 2008. 2008 é o 
nosso 1982. É o nosso “agora 
vai!”. É o nosso mergulho na 
dura pedra da realidade.

Nas cidades que vivem de 
turismo, como Foz do Iguaçu, 
Maceió ou Rio de Janeiro o bu-
raco fi cou ainda mais embaixo 

porque a queda do turismo 
afeta hoteleiros, mas também 
bares e restaurantes, lojas, 
micro-empresários e toda uma 
cadeia de fornecedores que 
depende do seu voucher.

Novamente não há previsão 
de grandes campanhas publici-
tárias internacionais, grandes 
esforços coordenados em se-
gurança e infraestrutura, entre 
outros movimentos que fariam 
a diferença. Feliz ano velho.

O governo federal anun-
ciou, faz uns dias, uns cobres 
(R$450.000.000) através do 
FUNGETUR para quem chegar 
primeiro e conseguir pôr a 
mão nesse capilé. Novamente 
as estruturas de garantias 
exigidas, o tempo de análise 
de crédito e o périplo para 
liberação são piores do que 
as dos bancos privados. Como 
as taxas (spred + taxas) são 
muito maiores no privado do 
que no público, o empresário 
do turismo brasileiro não pega 
nem um nem outro, e depois 
sai por aí dizendo que não há 
crédito. Verdade, a história 
se repetindo. Feliz ano velho.

Eu espero um contradita em 
2018. Eu espero um agente 
público que me diga “não é bem 
assim! Este ano vamos gastar 
milhões em uma campanha! 
Vamos aparelhar a polícia! 
Vamos facilitar o acesso ao 
crédito subsidiado como tem 
os outros setores da econo-
mia”. Vai... lá vou eu sonhando 
de novo com um “Joesley” de 
dinheiro do BNDES para nós, 
que trabalhamos duro.

Enquanto eu não acordo 
deste sonho ou não sou de-
sautorizado por ministérios, 
secretarias e autarquias do se-
tor de turismo, vou desejando 
a você um 2018 diferente. Por 
favor, diferente.

Com as minhas expectativas 
bem baixas só me resta desejar 
a você um bom ano.

Feliz ano velho.

(*) - É executivo da área de hotelaria 
com 30 anos de experiência, 

fundador da doispontozero Hotéis, 
criador da marca ZiiHotel,  sócio e 

Diretor da MTD Hospitality.

Julio Gavinho (*)
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O ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, atualmente licencia-
do do mandato de deputado 
federal (PP-PR), disse ontem 
(4) que deixa a pasta até abril 
para tentar a reeleição para o 
cargo no Congresso Nacional. 
“Eu saio para disputar a elei-
ção. Vou concorrer à reeleição 
de deputado federal. E fi co 
no ministério até a data que o 
presidente me solicitar, desde 
que seja até 7 de abril, porque 
preciso desincompatibilizar”, 
explicou.

Na quarta-feira (3), o presi-
dente nacional do PRB, Marcos 
Pereira, entregou à Presidência 
da República carta pedindo 
exoneração do cargo de mi-
nistro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, alegando 

Ministro da Saúde, Ricardo Barros.

O presidente Michel Temer 
fez uma caminhada na manhã 
de ontem (4), no Palácio do 
Jaburu, residência ofi cial, 
em Brasília. Ele disse que 
está “recuperadíssimo” ao 
comentar sobre seu estado 
de saúde. A caminhada 
matinal foi registrada por 
fotógrafos e cinegrafi stas que 
estavam perto da grade que 
cerca o Jaburu, às margens 
do Lago Paranoá. “Perfeito, 
recuperadíssimo, graças a 
Deus”, disse Temer ao ser 
questionado por jornalistas 
sobre sua saúde. 

Sobre o horário da cami-
nhada, que ocorreu às 8h20, 
ele comentou: “Deus ajuda a 
quem cedo madruga”. Acom-
panhado por dois seguran-
ças, Temer se exercitou de 
roupa esportiva ao longo da 
pista de caminhada interna 
do palácio. Há pouco,

o presidente Temer re-
tirou a sonda urinária que 

Presidente Temer faz caminhada no Palácio do Jaburu.
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A morte do cartunista Hen-
rique de Souza Filho, o Henfi l, 
completou na última quinta-
-feira (4) exatos 30 anos. 
Vítima da Aids, ele faleceu no 
Rio de Janeiro em 4 de janeiro 
de 1988. O cartunista contraiu 
o HIV em uma das transfusões 
que realizava com frequência, 
já que era hemofílico assim 
como seus irmãos, o  sociólo-
go Betinho e o músico Chico 
Mário. O cartunista é o criador 
de tirinhas famosas nos anos 
1970 e 1980, como a Graúna, o 
Fradim Cumprido e o Fradim 
Baixim. 

Engajado na vida política e 
social do país, seus traços cri-
ticavam a ditadura militar. Ele 
trabalhou para o semanário O 
Pasquim, cuja linha editorial 
era contrária ao regime da 
época. Mais tarde, participou 
de movimentos importantes, 
como a mobilização pela anistia 
a presos e exilados políticos e 
as Diretas Já!, cujo bordão é in-
clusive de sua autoria. Se fosse 
vivo, Henfi l teria hoje 73 anos. 

Mineiro de Ribeirão das 

Neves, nasceu em 5 de feve-
reiro de 1944. Em outubro 
do ano passado, a história do 
cartunista foi retratada no 
documentário Henfi l. Dirigido 
por Angela Zoe e lançado no 
Festival do Rio, o fi lme tem 
depoimentos de fi guras próxi-
mas a ele, como seus colegas no 
semanário O Pasquim: Ziraldo, 
Jaguar, Sérgio Cabral e Tárik de 
Souza. “É um erro chamá-lo de 
cartunista, porque ele foi um 
multiartista”, diz Tárik em um 
dos depoimentos.

Os 30 anos da morte de Hen-
fi l foi lembrado por seu fi lho, 
Ivan Cosenza, há dois dias, 
em postagem no seu blog ‘As 
Cartas do Pai’, onde ele publi-
ca rotineiramente mensagens 
direcionadas ao cartunista. “O 
que fi co imaginando é quanta 
coisa teria feito em mais 30 
anos, já que em 25 anos de 
profi ssão, produziu tanta coisa 
boa! Seus personagens até hoje 
são usados em campanhas so-
ciais, sindicais, no movimento 
estudantil e em tantas outras 
campanhas”, escreveu (ABr).

Henrique de Souza Filho, o Henfi l.

A deputada Cristiane Brasil 
(PTB-RJ) vai assumir o Ministé-
rio do Trabalho. Ela substituirá 
o deputado Ronaldo Nogueira 
(PTB-RS), que pediu demissão 
do cargo de ministro na semana 
passada e retorna à Câmara. 
Nogueira deixou o ministério 
para se dedicar à campanha 
nas eleições deste ano. Para 
concorrer a cargos eletivos 
em nível nacional, ministros 
de Estado precisam se afastar 
do cargo com seis meses de 
antecedência. 

Inicialmente, foi divulgado 
o nome do deputado Pedro 
Fernandes (PTB-MA) como 
substituto no ministério, mas 
a indicação não foi confi rmada 
pelo governo. A escolha de 

Cristiane é titular das 

comissões de Constituição e 

Justiça; de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Idosa; e de Cultura 

da Câmara.

Acesso a dados 
sobre reservatórios 
de água

A Câmara analisa projeto 
que dá mais transparência e 
controle social à gestão dos 
reservatórios de água mantidos 
pelos prestadores de serviço de 
abastecimento à população. O 
texto é de autoria do senador 
Jorge Viana (PT-AC). A propos-
ta altera a Lei de Saneamento 
Básico para permitir que a 
população acesse relatórios 
sobre o nível dos reservatórios 
de água para abastecimento 
público e outros dados relativos 
à segurança hídrica.

Segundo Jorge Viana, isso 
evitará situações de escassez 
hídrica, e possibilitará que elas 
sejam detectadas com maior 
antecedência, permitindo pro-
vidências em tempo hábil para 
as respectivas correções na 
gestão. A proposta tramita em 
caráter conclusivo e será anali-
sada pelas comissões de Defesa 
do Consumidor; de Trabalho, de 
Administração e Serviço Públi-
co; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (Ag.Câmara).

Segundo o texto em aná-
lise, os sigilos bancário, 
fi scal e patrimonial es-

tariam abertos aos órgãos de 
fi scalização e controle já a partir 
do registro de cada candidatu-
ra, de vereador à presidente da 
República. Para Hélio José, a 
situação atual da política no país 
é de “crise ética profunda, sistê-
mica, larga”, que contamina os 
poderes Executivo e Legislativo 
“em todos os níveis” e, por isso, 
demanda uma resposta “que 
aponte uma saída para esta 
situação de descrédito e erosão 
de credibilidade”.

“Disponibilizar os sigilos 
bancários, fi scal e patrimonial, 

Senador Hélio José (Pros-DF), relator da proposta que libera 

informações bancárias, fi scais e patrimoniais

de candidatos aos cargos eletivos.

Quem comete 
crime nos 
‘saidões’ terá 
pena agravada

Com o intuito de inibir os cri-
mes cometidos por presidiários 
durante as saídas temporárias, 
os chamados saidões, que 
normalmente ocorrem para os 
presos em regime semiaberto 
em datas especiais como Na-
tal, Dia das Mães e Páscoa, o 
senador Lasier Martins (PSD-
-RS) apresentou proposta que 
endurece a pena imposta aos 
que infringem a lei quando es-
tão usufruindo desse benefício.

O projeto passa a considerar 
agravante para a pena a ser 
paga quando o crime é come-
tido durante a saída temporá-
ria e em situações similares, 
como a liberdade condicional 
e a prisão domiciliar, ou por 
fugitivos do sistema prisional. 
O texto diz ainda que, se os 
crimes forem cometidos com 
violência ou grave ameaça à 
vítima, a pena será aumentada 
de um terço até a metade. A 
proposta tramita em decisão 
terminativa na Comissão de 
Constituição e Justiça, onde 
aguarda a nomeação de um 
relator.

Segundo Lasier, têm sido 
frequentes os casos de crimes 
cometidos por presos durante 
as saídas temporárias. Mas, 
ao contrário do que defende 
parcela da população, a ex-
tinção pura e simples da saída 
temporária não seria efi caz. Ela 
é um importante instrumento 
de ressocialização do preso e 
sua abolição prejudicaria os 
que possuem bom comporta-
mento e dela se utilizam para 
voltar à sociedade, acredita o 
senador. “Não deve a maioria 
pagar pela conduta criminosa 
de uns poucos. Entendemos 
que um melhor caminho é 
punir mais rigorosamente os 
que cometem crimes durante 
a saída temporária”, defendeu 
Lasier (Ag.Senado).

Governo RJ/Divulgação
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PEC libera sigilos bancário, fi scal 
e patrimonial de candidatos

O senador Hélio José (Pros-DF) apresentou à Comissão de Constituição e Justiça do Senado seu 
relatório em que recomenda a aprovação da proposta que libera ao Ministério Público, aos Tribunais 
de Contas, aos Conselhos de Contas e a entidades registradas na Justiça Eleitoral as informações 
bancárias, fi scais e patrimoniais de candidatos a todos os cargos eletivos

desde a candidatura, não só 
inibe a pretensão de quem 
tem muito a esconder, quanto 
determina um comportamento 
ético dos eleitos”, apontou 
ainda no relatório. O autor da 
PEC é o senador Cristovam 
Buarque (PPS-DF), que admite 
na justifi cativa sua intenção 
de “moralizar mais a política”, 
dando mais poder aos órgãos 
de fi scalização e controle já a 
partir do processo eleitoral. 
“Assim, poderão examinar mais 
profundamente a probidade de 
possíveis futuros mandatários, 
identifi cando candidatos pouco 
éticos”, fi naliza o senador (Ag.
Senado).

Vítima da Aids, 
cartunista Henfi l 

faleceu há 30 anos

Temer faz caminhada e diz que 
sua saúde está recuperada

usou após cirurgia realizada 
no dia 13 de dezembro para 
desobstruir a uretra. Em 
outubro, Temer já havia pas-
sado por um primeiro proce-
dimento para desobstrução 
da uretra.

No mês de novembro, ele fez 
ainda uma angioplastia para 
desobstruir três artérias co-

ronárias e implantar stents. 
Após um ritmo de trabalho 
intenso nas semanas que 
antecederam as festas de fi m 
de ano, o presidente da Re-
pública passou o Ano-Novo 
em Brasília e despachou no 
Palácio do Jaburu na terça-
-feira (2), primeiro dia de 
trabalho de 2018 (ABr).

Deputada Cristiane Brasil será a 
nova ministra do Trabalho

Cristiane Brasil foi anuncia-
da na quarta-feira (3) pelo 
presidente nacional do PTB, 
Roberto Jefferson, que é pai 
da parlamentar. O nome da 
nova ministra foi confi rmado 
pelo Palácio do Planalto após 
indicação ofi cial feita pelo PTB.

Cristiane Brasil é advogada e 
está em seu primeiro mandato na 
Câmara, onde é integrante titular 
das comissões de Constituição e 
Justiça e de Cidadania; de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa; e 
de Cultura. Ela já foi vereadora 
no Rio de Janeiro e secretária 
municipal da Terceira Idade 
(2003-2004) e de Envelheci-
mento Saudável e Qualidade de 
Vida (2009-2014) da prefeitura 
do Rio de Janeiro (Ag.Câmara).

Ministro da Saúde anuncia que 
vai deixar cargo até abril

questões pessoais e partidárias.
Já no final de dezembro, 

o deputado federal Ronaldo 
Nogueira (PTB-RS) também 
pediu exoneração do cargo de 
ministro do Trabalho para se 

dedicar à campanha eleitoral. 
Ele será substituído pela de-
putada federal Cristiane Brasil 
(PTB-RJ), cuja nomeação foi 
publicada ontem (4) no Diário 
Ofi cial da União (ABr).


