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Os Países são expressões
geográficas e os Estados
são formas de equilíbrio
político. E o que é a
Pátria?
sincronismo de espíritos
e corações, aspiração
à grandeza, comunhão
de esperanças, solidariedade
sentimental de uma raça.
Enquanto um País não é
Pátria, seus habitantes não
formam uma Nação. Este
breve resumo, pinçado de um
dos mais belos ensaios morais
sobre a mediocridade, de
autoria de José Ingenieros, cai
muito bem nesse momento em
que o discurso do ódio jorra nos
espaços sociais, ecoando nas
redes eletrônicas, onda alas e
militâncias desferem tiros uns
contra outros.
Teremos pela frente um
processo eleitoral que fluirá
em ondas de impropério e, em
grossas camadas de fake news,
alimentadas por grupelhos
contratados para sujar perfis.
Dessa forma, estaremos muito
distantes da Pátria, o abrigo
espiritual de nossos mais puros
sentimentos.
O desenho na paisagem não
é dos mais bem compostos.
Tensões amplificam uma
guerra surda entre os
Poderes. O Judiciário, até
então elevado aos píncaros
da respeitabilidade, deixa ver
querelas entre seus membros,
como se fosse um arquipélago
de 11 ilhas, cada qual com seus
arsenais e dando estocadas
recíprocas.
O Executivo, esforçandose para pôr a máquina em
funcionamento, tenta fazer o
milagre da multiplicação dos
pães, dispondo recursos para
programas e emergências,
como o caos da insegurança
no Rio de Janeiro, e repartindo
verbas aos partícipes de
partidos. O Legislativo,
vendo-se na obrigação de dar
conta de uma pesada agenda
temática, procura se ajustar
à realidade eleitoral, onde
teremos campanhas curtas e
mais competitivas.
Nunca se viram tantas
interrogações. Quem
serão os candidatos? O expresidente Lula continuará
preso? Bolsonaro conseguirá
sustentar o alto índice de
intenção de voto? A descrença
nas instituições se espraia
vertiginosamente, sob a teia de
imoralidade que se descobre
no bojo da Operação Lava

É

Jato. Injustiças ganham corpo,
com prisões arbitrárias feitas
sob a justificativa de se ouvir
depoimentos.
A barbárie continua a se
embrenhar na selva das nossas
mazelas. A modernidade que
se enxerga aqui e ali, nos
grandes centros e até no
interior do País, simbolizada
por avanços da eletrônica, pela
capacidade de produzir bens
e serviços sofisticados, pela
revolução nas comunicações,
na moda, na cultura e nos
costumes, não consegue
passar a borracha no nosso
analfabetismo funcional (que
atinge 25% de brasileiros).
Temos um território com
rique-zas devastadas pela
ambição. Desintegram-se
padrões de relacio-namento
social e valores fundamentais,
como o culto à família, o
cumprimento do dever, o
respeito às tradições e a
defesa do bem comum. A
violência deixa o terrível
saldo de 66 mil mortes por
ano, vítimas de arma de fogo.
Como podemos falar em Pátria,
se a paisagem por todos os
lados exibe aparatos policiais
deteriorados, 13,5 milhões
de desempregados, capitais e
grandes cidades vivendo sob
intenso medo?
É verdade que o país, em
menos de um ano, saiu da mais
profunda recessão econômica
da contemporaneidade, e
importantes reformas foram
feitas para fechar o buraco que
o dilmismo abriu no território.
Mas o Brasil não escapa à
desordem geral que sacode
grandes Nações. Vê-se uma
inversão moral tomando conta
do mundo, algo que Samuel P.
Huntignton designa como o
paradigma do “puro caos”: a
ruptu¬ra da ordem, a anarquia
crescente, a onda global de
criminalidade, a debilitação
geral da família e o declínio na
solidariedade social.
O momento se presta
a uma assepsia. O corpo
parlamentar a ser eleito há de
se conscientizar que mandato
ganho nas urnas pertence ao
povo, não lhe pertencendo.
O País precisa reinstalar
o império da ordem. Com
representantes estribados
no escopo da ética e de
compromissos. Urge fazer uma
campanha eleitoral mais séria.
A fé precisa volta a brotar
nos corações.
(*) - Jornalista, é professor titular
da USP, consultor político e de
comunicação Twitter@gaudtorquato.

Moreira Franco vai
assumir Ministério
de Minas e Energia

Arquivo/ABr

Os projetos sobre o cadastro positivo de consumidores e a criação de mandato para presidente e diretores
do Banco Central, são os destaques da pauta do Plenário da Câmara entre hoje (10) e quinta-feira (12)
projeto do Senado,
torna obrigatória a
participação de pessoas
físicas e jurídicas no chamado
cadastro positivo, um serviço
de banco de dados sobre
informações dos pagamentos
em dia e de empréstimos
quitados.
Atualmente, o registro de
dados a respeito de cidadãos
e empresas no banco de dados
somente pode ocorrer a partir
de uma autorização expressa e
assinada pelo cadastrado. Com
a mudança, o sistema de registro
passa a ter o mesmo mecanismo
dos serviços de informações
sobre maus pagadores.
Segundo o substitutivo do
deputado Walter Ihoshi (PSDSP), apresentado semana
passada, a quebra de sigilo por
parte dos gestores de banco de
dados, como no caso de permitir
o vazamento de informações
sobre o cadastrado, será punida
com reclusão de 1 a 4 anos e
multa, conforme prevê a Lei
do Sigilo Bancário.
Além das empresas
em geral com as quais as
pessoas fazem transações
comerciais, também passarão
a ser fontes de informações
para o cadastro positivo

O

O projeto torna obrigatória a participação de pessoas físicas e jurídicas no chamado cadastro
positivo.

as instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo BC
e as concessionárias de água,
luz, gás, telecomunicações e
assemelhados. Os deputados
também poderão começar a
debater o projeto do Senado,
ao qual está apensado o do
Executivo, que estabelece
mandato para o presidente e os
oito diretores do Banco Central.
Conforme substitutivo
da Comissão de Finanças e
Tributação, esses dirigentes
terão mandato de três anos,
permitida a recondução.

Senado pode proibir
contingenciamento
de recursos para
segurança

Eles serão nomeados pelo
presidente da República após
sabatina pelo Senado, que
também será a única instância
que poderá destituí-los.
Atualmente, o presidente
e os diretores do BC já são
nomeados pelo presidente da
República, após aprovação do
Senado, mas não têm tempo
fixo para permanecerem nos
postos.
Também está na pauta o
projeto do deputado Carlos
Z a r a t t i n i ( P T- S P ) , q u e
regulamenta a atividade do

BNDES: verbas para segurança
pública já estão disponíveis

Após ter o regime de
urgência aprovado na semana
passada, o projeto que proíbe o
contingenciamento dos recursos
destinados à segurança pública
no Orçamento da União deve
ser votado nesta semana pelos
senadores. “Aprovar neste
momento um projeto que proíbe
contingenciamento em uma área
tão sensível a todos os brasileiros,
como é a segurança pública, é
importante para que a gente possa
dar a condição de que o Brasil
volte a ter tranquilidade”, disse
o presidente do Senado, Eunício
Oliveira, ao reforçar que a Casa
continua empenhada em aprovar
propostas na área de segurança.
A pauta também tem propostas
na área de educação. Uma delas
determina que os currículos dos
ensinos fundamental e médio terão
que incluir o assunto educação
alimentar e nutricional nas
disciplinas de ciências e biologia. O
objetivo é reduzir a obesidade infantil
e assegurar aos alunos informações
sobre alimentação saudável.
Outra proposta que está pautada
no plenário do Senado, incentiva
a instalação de “bibliotecas de
qualidade” nas escolas do país. O
texto diz que elas deverão ter, no
mínimo, 80 metros quadrados, além
de equipamentos de acessibilidade,
conforto térmico e acústico e
iluminação adequada. O texto
também fala da obrigatoriedade
do local ter condicionador de ar,
um projetor, dois computadores
com acesso à internet, duas
impressoras e dois estabilizadores
de corrente elétrica, além de
mobiliário adequado (ABr).

O novo presidente do
BNDES, Dyogo Oliveira,
disse ontem (9), no Rio de
Janeiro, que os R$ 42 bilhões
reservados para financiar
projetos de segurança pública
de estados e municípios
já estão disponíveis, mas
dependem da capacidade de
endividamento de cada um
que apresentar propostas.
Ex-ministro do Planejamento,
Dyogo Oliveira tomou posse
ontem. O ex-presidente do
banco, Paulo Rabello de
Castro, entregou o cargo
para disputar as eleições em
outubro. O presidenteTemer
participou da solenidade.
“O recurso já está
disponível. A nossa previsão
era colocar R$ 5 bilhões até o
fim do ano, e nos outros anos
subsequentes aumentar um
pouco”, disse ele. “Isso [o valor
dos empréstimos] depende da
capacidade de financiamento
de cada ente. Não tem uma
divisão prévia [de quanto será
emprestado a cada estado e
município]”.
Oliveira defendeu que o
banco seja mais forte em
ações de infraestrutura
social, em projetos de áreas
como segurança, educação e
saneamento. Além disso, ele
disse acreditar que o BNDES

O novo presidente do BNDES, Dyogo Oliveira.

precisa se aproximar dos
clientes e aumentar a agilidade
de seus processos.
“Na era dos juros baixos, o
papel do BNDES é diferente.
O diferencial de taxa de juros
não é tão relevante. Uma coisa
é ter uma Selic de 20%, de 30%,
e o BNDES emprestar a 8% ou
9%. Outra coisa é ter uma Selic
de 6% e o BNDES emprestar
a 5%. Esse diferencial não é
tão expressivo e o que é mais
importante é a agilidade de
resolver, decidir e implementar
as coisas. Uma empresa vai
preferir tomar um empréstimo
um por cento mais caro e que
sai mais rápido”, disse.
Nesse sentido, ele acredita

Ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, é o novo ministro
de Minas e Energia.

O Palácio do Planalto
confirmou que o ministro
da Secretaria-Geral da
Presidência, Moreira Franco,
vai assumir a pasta de Minas e
Energia, que estava vaga com
a saída de Fernando Coelho
Filho, candidato à reeleição
para deputado federal em
Pernambuco. Moreira Franco
também é secretário-executivo
do Programa de Parcerias
e Investimentos (PPI). “O
presidente Temer definiu que
o ministro Moreira Franco
assumirá o Ministério de Minas
e Energia”, diz o comunicado
da Secretaria de Imprensa da
Presidência.
Na semana passada, ministros
do governo Temer deixaram
o cargo para se candidatar
nas eleições de outubro. A lei
eleitoral prevê que os ministros

que quiserem concorrer nas
eleições tinham até o dia 7 de
abril para deixar os cargos, na
chamada desincompatibilização.
Foram exonerados os
ministros Ricardo Barros (PP),
Ministério da Saúde; Maurício
Quintella (PR), Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação
Civil; Mendonça Filho (DEM),
Ministério da Educação; Marx
Beltrão (MDB), Ministério do
Turismo; Osmar Terra (MDB),
Ministério do Desenvolvimento
Social; Fernando Coelho Filho
(MDB), Ministério de Minas
e Energia; Leonardo Picciani
(MDB), Ministério do Esporte;
Sarney Filho, Ministério
do Meio Ambiente; Helder
Barbalho (MDB), Ministério
da Integração Nacional; e
Henrique Meirelles, Ministério
da Fazenda (ABr).

Marcello Casal Jr/ABr

Zanin: defesa continuará atuando
para revogar prisão de Lula
O advogado Cristiano Zanin,
da equipe de defesa do expresidente Lula, informou que
o ex-presidente está indignado
pela situação, mas está bem.
Sem dar detalhes, Zanin disse
apenas que conversou com
Lula, mas que por ser um diálogo
entre advogado e cliente não
poderia dar mais informações.
Afirmou que a defesa vai
continuar a tomar medidas
para que a prisão seja revogada,
e admitiu que os advogados
analisam a possibilidade de
pedir a transferência do petista
para São Paulo.
“Vamos analisar [eventual
pedido de transferência].
Mas não posso adiantar as
estratégias da defesa. O
que entendemos é que não
há motivo jurídico para ele
estar preso e vamos tomar
as providências para que a
prisão seja revogada”, disse.
Sobre a possibilidade de o STF
reverter a prisão de Lula, ele
disse que “acredito em uma
reversão no STF, porque isso
não é compatível com a nossa

lobby no Parlamento e no
Executivo federal. De acordo
com o substitutivo da deputada
Cristiane Brasil (PTB-RJ),
poderão exercer a atividade
de lobista, chamado pelo
projeto de agente de relações
institucionais e governamentais,
qualquer pessoa, física ou
jurídica, pública ou privada,
inclusive instituições e órgãos
públicos. Para atuar junto ao
Legislativo e ao Executivo
federais, os lobistas poderão
pedir seu cadastro na forma
de regulamento (Ag.Câmara).

Tânia Rêgo/ABr

Gaudêncio Torquato (*)

Câmara pode votar hoje o cadastro
positivo de consumidores
Luis Macedo/Ag.Câmara

Longe da Pátria

O advogado Cristiano Zanin fala à imprensa após visita ao ex
presidente Lula.

legislação. Nem a condenação,
tampouco a prisão para o
cumprimento antecipado de
pena”.
Também em entrevista, a
presidente do PT, senadora
Gleisi Hoffmann, disse que
o ex-presidente Lula está
tranquilo e bem. Ela disse que
não esteve com Lula, mas que
conversou com o advogado
Zanin. Segundo a senadora, o
defensor informou que o expresidente foi bem tratado e

respeitado quando chegou à
Superintendência da Polícia
Federal na capital paranaense.
“O presidente chegou muito
bem, foi bem tratado, foi
respeitado. Chegou cansado,
obviamente, porque ele estava
há dois dias dormindo pouco
ou quase não dormindo”.
Disse também que o Lula foi
colocado em instalações que
são dignas e que ele estava
bem. Tranquilo, mas cansado,
disse a senadora (ABr).

que o caminho é uma
digitalização cada vez maior
dos serviços e processos do
banco e uma ação propositiva
visando buscar empresas que
tenham potencial para ser
incentivadas.
“De início, estou mantendo
o planejamento estratégico
que foi feito e fazendo uma
revisão. Desse processo de
revisão é que sairão novas
metas, novas diretrizes e
um novo direcionamento
do banco”, afirmou o novo
presidente, que também
manteve os diretores da
gestão anterior até que seja
feita uma avaliação detalhada
da estrutura do banco (ABr).

Transparência no
uso de recursos do
Sistema S
A Comissão de Transparência,
Governança, Fiscalização
e Controle e Defesa do
Consumidor, do Senado
Federal, promove audiência
pública amanhã (11) para
discutir a transparência no uso
dos recursos e demais assuntos
relacionados ao Sistema S,
que reúne organizações das
entidades corporativas voltadas
para o treinamento profissional,
assistência social, consultoria,
pesquisa e assistência técnica,
como o Sesc, Senai, Sesi e
Senac.
O senador Ataídes Oliveira
(PSDB-TO), presidente
da comissão e autor do
requerimento, explicou que
o objetivo é “jogar luz sobre a
aplicação de recursos públicos
utilizados pelo sistema”, que
tem origem na arrecadação de
contribuições sociais. Entre
os convidados para o debate,
estão o presidente da CNI,
Robson Braga de Andrade;
o presidente da CNT, Clésio
Andrade, e o procurador do
TCU, Júlio Marcelo de Oliveira
(Ag.Senado).

