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A dispersão do 
centro social

Os grupamentos que 

habitam o centro 

da sociedade estão 

dispersos

Aí estão os densos núcleos 
de profi ssionais liberais 
– médicos, engenheiros, 

economistas, comunicadores, 
educadores, dentistas etc -, 
pequenos e médios proprie-
tários, enfi m, os contingentes 
que exercem maior infl uência 
na pirâmide social. O centro 
tem o poder de irradiar seu 
pensamento para as margens, 
fazendo círculos concêntricos 
que se formam ao se jogar uma 
pedra no meio da lagoa.

A dispersão dos habitantes 
do meio da pirâmide ocorre por 
diversas causas. Primeiro, a in-
dignação contra a velha política 
e seus protagonistas. Os es-
cândalos em série envolvendo 
políticos e agentes de negócios, 
que têm alimentado as pautas 
das mídias, têm provocado um 
sentimento de repulsa contra 
corruptos. Por extensão, con-
tra todos os participantes da 
esfera política, representantes 
e governantes. O centro deu as 
costas aos políticos.

O mesmo não se pode dizer 
em relação às margens, por-
quanto estas ainda se amar-
ram nos fi os do fi siologismo, 
o que lhes garante bolsas e 
outras compensações feitas 
por políticos. Por isso, o grau 
de renovação que se espera 
no Congresso – deputados e 
senadores – se dará com mais 
força nas áreas centrais, onde 
as classes médias guardam 
um voto mais racional do que 
o voto emotivo das camadas 
mais carentes. 

O meio busca o novo na po-
lítica, que deve ser entendido 
não apenas como candidatos 
jovens, mas perfi s comprome-
tidos com ideias renovadoras, 
propostas sérias e críveis. 
Daí a inclinação para se esco-
lher pessoas assépticas, não 
contaminadas pelo vírus da 
politicalha. Os profi ssionais 
liberais começam a olhar para 
os horizontes e a distinguir os 
perfi s que lhes possam parecer 

diferentes e interessantes. Por 
enquanto, ainda não encontra-
ram o foco. 

No meio da pasmaceira, 
quem está se distinguindo é o 
deputado Jair Bolsonaro, um 
ex-militar com visão radical, 
cuja expressão aguda agrada 
a muitos que desejam limpeza 
geral na política. Mas é pouco 
provável que essa personalida-
de cheia de arestas e carregan-
do polêmica tenha condições 
de chegar ao pódio. É uma 
escolha por falta de opção, no 
caso, um candidato com voz 
de autoridade, credibilidade 
e respeitabilidade.

A dispersão das classes 
médias ocorre na esteira do 
imenso vazio aberto por falta 
de propostas para atender às 
urgentes demandas sociais. 
A violência campeia. As ruas 
encontram-se sem policiamen-
to ou com escassos destaca-
mentos policiais. A situação 
falimentar dos Estados deixa 
servidores com salários atra-
sados. Os governantes não 
cumprem de maneira efi ciente 
as tarefas e deveres. Na maior 
parte dos Estados, a avaliação 
é muito negativa. Poucos se 
reelegerão. 

Em abril, a campanha co-
meçará a esquentar. Os can-
didatos iniciarão sua peram-
bulação. Suas identidades e 
histórias serão conhecidas. É 
razoável, portanto, supor que 
as classes médias comecem a 
descer do muro onde se encon-
tram. Nesse pleito, o discurso 
será acompanhado e avaliado 
de maneira mais acurada por 
grupamentos do centro. Será 
difícil vender gato como lebre. 
As plataformas e programas 
passarão pela balança da fac-
tibilidade.

Por último, convém regis-
trar a hipótese: se as classes 
médias “comprarem” a ideia 
de um candidato, as marolas 
que produzirão no lago farão 
mudar a cabeça de eleitores 
das margens.
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Maia cria comissão 
para analisar projeto 
de privatização da 
Eletrobras

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, deter-
minou a criação de uma comissão 
especial para analisar o projeto 
de lei que trata da privatização 
da Eletrobras. A comissão será 
composta por 35 membros e 35 
suplentes que devem ser indica-
dos pelos partidos. Para presidir 
a comissão, Maia convidou o de-
putado Hugo Motta (MDB-PB). 
Para relator, o escolhido foi o 
deputado José Carlos Aleluia 
(DEM-BA).

A aprovação do projeto, que 
prevê a venda das ações da es-
tatal, está na lista de prioridades 
que o governo anunciou ontem 
depois de suspender a tramitação 
da reforma da Previdência. Se-
gundo a assessoria de José Carlos 
Aleluia, o parecer dele deve ser 
favorável ao projeto da privati-
zação. Contudo, o deputado tem 
queixas à versão original encami-
nhada pelo governo e deve fazer 
modifi cações no texto. Para ele, 
o projeto está muito mais focado 
na questão da arrecadação do que 
nos problemas do setor elétrico.

Apesar da forte resistência que 
a matéria ainda enfrenta entre 
parlamentares da base gover-
nista e da oposição, a previsão 
do governo é de que o projeto 
seja votado até o fi nal de abril. 
Aleluia deve “esmiuçar” as ques-
tões regionais, principalmente 
em relação ao Rio São Francis-
co como forma de dar alguma 
compensação a toda exploração 
feita no rio pelas nove usinas da 
estatal (ABr).

Começaram as inscrições 
para o novo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies). O 
programa que oferece créditos 
para estudantes cursarem o en-
sino superior em universidades 
privadas foi reformulado no ano 
passado com o aval do Congres-
so e apoio maciço da bancada 
tucana. Na avaliação do depu-
tado Caio Narcio (PSDB-MG), 
que presidiu a Comissão de 
Educação no ano passado, 
as novas regras tornaram o 
programa mais justo e viável 
e vão benefi ciar quem mais 
precisa. “É um programa social 
que precisava ser adequado à 
realidade econômica do país”, 
destacou Caio.

Pelas novas regras, o Fies foi 
dividido em diferentes modali-
dades, oferecendo condições 
a quem mais precisa e uma 
escala de fi nanciamentos que 
varia conforme a renda fami-
liar do candidato. Do total de 
vagas ofertadas, 100 mil terão 
juros zero para os estudantes 
que comprovarem uma renda 
per capita mensal familiar de 
até três salários mínimos. Na 
avaliação do parlamentar, essas  
são importantes e fazem do pro-

Deputado Caio Narcio (PSDB-MG).
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O ministro da Justiça, Tor-
quato Jardim, afi rmou ontem 
(20) que os mandados de 
busca e apreensão, nas ações 
de investigação contra o crime 
organizado no Rio de Janeiro, 
trarão nomes e endereços dos 
alvos conforme previsto na 
Constituição. Ele explicou, 
no entanto, que os pedidos 
desses mandados deverão 
conter vários nomes e múl-
tiplos endereços, por causa 
da singularidade das áreas 
de confl ito.

“As zonas de confl ito no Rio 
de Janeiro tem urbanização 
precária, os endereços não são 
todos facilmente localizáveis. 
Sendo assim, é possível que 
os pedidos sejam feitos com 
base em posições de GPS e 
descrevendo áreas das co-
munidades”, esclareceu. O 
ministro se reuniu ontem com 
o presidente do TJ-RJ, desem-
bargador Milton Fernandes de 
Souza, e com o presidente do 
TRF2, André Fontes. Também 
participaram a advogada-ge-

Torquato Jardim, durante reunião com o presidente do TJ-RJ, 

Milton Fernandes de Souza.
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Indeferido pedido do 
Psol para suspender 
intervenção

O ministro do STF, Celso de 
Mello, indeferiu na noite de segun-
da-feira (19) pedido de liminar feito 
pelo deputado federal Ivan Valente 
(Psol-SP), líder do partido, com o 
objetivo de suspender a tramitação, 
na Câmara, do decreto de interven-
ção federal no Rio de Janeiro. O 
decreto foi aprovado na madrugada 
de ontem (20) e agora segue para 
apreciação em regime de urgência 
no plenário do Senado. Ao indeferir 
pedido de liminar feito no Mandado 
de Segurança, o ministro alegou 
“não vislumbrar, ao menos em sede 
de sumária cognição, a ocorrência 
de plausibilidade jurídica”.

Entre vários argumentos, o 
ministro afi rma que o instituto 
da intervenção federal é consa-
grado por todas as Constituições 
republicanas e registra ser “fato 
notório que os Conselho da 
República e de Defesa Nacional 
já opinaram favoravelmente ao 
ato de intervenção federal”. O 
ministro afasta, ainda, outras ale-
gações no sentido de que teriam 
ocorrido transgressões a regras 
regimentais no encaminhamen-
to do decreto de intervenção à 
Câmara. “A correção de desvios 
exclusivamente regimentais, 
por refl etir tema subsumível à 
noção de atos ‘interna corporis’, 
refoge ao âmbito do controle 
jurisdicional, como tem decidido 
esta Suprema Corte”, afi rma (Ag.
Câmara).

A medida está prevista no 
projeto do deputado Julio Lo-
pes (PP-RJ). Duplicata é um 
título de crédito que, por ter 
força equivalente a uma sen-
tença judicial transitada em jul-
gado, pode ser executado para 
cobrar débitos decorrentes de 
operações de compra e venda 
a prazo, o que não ocorre com 
boletos e notas promissórias, 
que precisam ser contestados 
judicialmente. O desconto de 
duplicatas é uma operação 
fi nanceira em que a empresa 
entrega o documento para o 
banco em troca da antecipação 
do valor do título em conta 
corrente. Para tanto, a insti-
tuição fi nanceira cobra juros 
e encargos antecipadamente. 

A emissão eletrônica, tam-
bém chamada de escritural, 
de títulos de crédito já está 
prevista no Código Civil e na 
Lei de Protesto de Títulos. No 
entanto, segundo Julio Lopes, 
a falta de regulamentação 
desse tipo de emissão vem 
provocando mal-entendidos 
e danos aos consumidores. 

Pelo projeto, a emissão de du-
plicata sob a forma escritural 
será feita exclusivamente por 
entidades autorizadas pelo 
Banco Central. Atualmente, 
ao invés de extrair a duplicata 
e encaminhá-la ao devedor, o 
credor passou simplesmente a 
informar os dados do título aos 
bancos, que se encarregam de 
enviar ao devedor um boleto 
de cobrança. Nesse caso, se 
retratar fi elmente os elementos 
da duplicata, o boleto também 
pode ser protestado.

Lopes entende que a regu-
lamentação da emissão de du-
plicatas eletrônicas pode con-
tribuir para reduzir a emissão 
de títulos de crédito com dados 
incorretos (endereço, nome do 
devedor, etc) e das chamadas 
“duplicatas frias”, que são do-
cumentos que não contam com 
suporte em efetivas transações 
de bens ou serviços. A proposta 
será discutida e votada pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Econômico; e de Constituição 
e Justiça. Se aprovada, seguirá 
para o Senado (Ag.Câmara).

Lopes: é inegável que o protesto indevido de título pode acarretar 

severo dano a quem for apontado como devedor.

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.

Eunício disse ser contrário 
a esse tipo de renego-
ciação, mas lembrou 

que nos últimos 10 anos foram 
aprovados 17 Refi s para setores 
“que tem poder de pressão”, e 
entende que agora as micro e 
pequenas empresas “não de-
vem ser desprezadas”.

“Deixei claro ao presidente 
Temer que se não houver um 
entendimento até a próxima 
reunião do Congresso, vou 
trabalhar pela derrubada deste 
veto. As micro e pequenas em-
presas geram cerca de 90% dos 
empregos deste país, é um setor 
de enorme relevância”, disse, 
acrescentando que a próxima 
reunião do Congresso deverá 
ocorrer entre 10 e 15 de março.

O senador José Pimentel 
(PT-CE) informou que a sessão 
para analisar o veto do pre-

Luis Macedo/Ag.Câmara
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‘Vou trabalhar para
derrubar veto ao Refi s’,

afi rma presidente do Senado
Em entrevista coletiva concedida na tarde de ontem (20), o presidente do Senado Eunício Oliveira 
afi rmou que deixou claro ao presidente Michel Temer “não ver sentido” ao veto total feito por ele ao 
refi nanciamento das dívidas das micro e pequenas empresas (conhecido como Refi s), aprovado pelo 
Congresso no fi m do ano passado

política de refi nanciamento de 
dívidas, que foi aprovada pelo 
Congresso por unanimidade, 
será derrubado.

“É o primeiro Refi s da história 
para as micros e pequenas, após 
17 políticas como estas para as 
grandes e médias de 10 anos 
para cá. Só no último Refi s, 
as maiores empresas do país 
conseguiram se livrar de mais 
de R$ 38 bilhões em dívidas”. 
Pimentel acrescentou, com 
base em informações da Co-
missão de Valores Mobiliários 
(CVM), que empresas como 
a JBS e a Ambev abateram 
cada uma cerca de R$ 1 bilhão 
em dívidas somente no último 
Refi s. Ele ainda lembra que as 
micro e pequenas companhias 
são as maiores geradoras de 
postos de trabalho no Brasil 
(Ag.Senado).

sidente Temer, ao Refi s para 
micros e pequenas empresas 
será no dia 6 de março. Pimen-
tel disse ter se reunido com o 

presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, e entidades que repre-
sentam o setor. Disse confi ar 
que o veto total de Temer a esta 

Mandados de busca terão 
nome e endereços dos alvos

ral da União, Grace Mendonça, 
e o ministro-chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional, ge-
neral Sérgio Etchegoyen.

Jardim destacou a legalidade 
dos atos de intervenção na se-
gurança do Rio e lembrou que 
os bandidos usam a violência 
para esconder drogas e armas 
nas casas de moradores das 
comunidades pobres do esta-
do. Na segunda-feira (19), o 
ministro da Defesa, Raul Jung-

mann, disse que a intervenção 
federal na segurança pública 
do Rio demandaria mandados 
de busca e apreensão cole-
tivos, quando for solicitado 
à Justiça autorização para 
aplicação dessas medidas em 
uma área mais abrangente. Os 
mandados tratariam apenas 
de operações de busca de 
apreensão, “e não de captura, 
que constitucionalmente só 
podem ser individuais” (ABr).

Novo Fies tem regras justas para 
benefi ciar quem mais precisa

grama um dos mais importantes 
na área educacional do país. 

As outras duas modalidades, 
chamadas de P-Fies, destinam-
-se a estudantes com renda 
familiar de até cinco salários 
mínimos. Para atender a essa 
parcela de candidatos, o Novo 
Fies terá recursos dos Fundos 
Constitucionais e de Desenvol-
vimento. O MEC acredita que 
a reformulação garantirá mais 
transparência ao programa. O 
candidato pré-selecionado terá, 
por exemplo, a oportunidade de 
saber o valor global do seu fi nan-
ciamento, conhecendo todas as 
condições necessárias para não 

ter surpresas no futuro ou se 
arrepender do fi nanciamento.

Os candidatos incluídos na 
situação das vagas com juro 
zero começarão a pagar as 
prestações respeitando o seu 
limite de renda. Dessa forma, 
os encargos diminuem conside-
ravelmente. Caio Narcio afi rma 
que cada estudante poderá 
pagar seu curso de acordo com 
suas condições. O tucano afi rma 
que neste primeiro ano será im-
portante um acompanhamento 
para checar se o corte social 
atingirá quem mais precisa e se 
as vagas serão de fato ocupadas 
(psdbnacamara).

Proposta regulamenta 
registro eletrônico

de duplicatas


