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eliberadamente ou não,
há campanha induzindo
a ilações de que existe
intenção de transformá-lo em
mito e injustiçado sugerindo
que seja ele o único capaz de
dar jeito na situação do país.
Daí a massiva repercussão de
qualquer assunto que a ele
tenha ligação, mesmo que
irrelevante.
A militância, partidários, admiradores e sua defesa jurídica
têm o direito de promover o
movimento, mas há outros
estratos engajados, além da
mídia disposta a fazer papel de
caixa de ressonância - desses,
não se sabe o interesse. E até
mesmo a avaliação crítica acaba favorecendo o interessado,
é a repetição da velha máxima:
‘falem mal de mim, mas falem’.
Lula é um político preso,
não um preso político como
forçam em repetir na busca do
convencimento impossível. Foi
investigado, indiciado, julgado
e condenado em ação penal por
corrupção passiva e lavagem
de dinheiro, delitos praticados
quando estava no cargo, em
processo cercado de todas as
garantias constitucionais, ou
seja, um processo legal em
primeira instância e depois
confirmado por colegiado de
segunda instância, que inclusive ampliou a pena.
Tentar fazer do ex-presidente um inocente é negar os
delitos cometidos e aceitá-los
como licitudes, é afronta à
Justiça e tentativa de invalidar
a operação (Lava Jato) de
combate à corrupção que o
levou à prisão. Essa campanha
política em favor de Lula é algo
muito perigoso porque pode
resultar na formação de falso
mito com reflexo nas pesquisas
eleitorais, como se tem notado,
gerando um círculo vicioso:
o movimento insufla os descontentes cujo pensamento
se reflete nas consultas; a posição de liderança do político
preso fornece combustível ao
movimento, que influencia as
pesquisas.
Lula é, ‘ipso facto’, um condenado e nessas condições não
pode e não deve ser candidato
(certamente não o será), pois
do contrário seria revogar a lei
e todos os esforços de combate
à imoralidade e a corrupção
na política e na administração
pública. Se o ex-presidente
está preso é porque delinquiu...
e há ainda outros processos
bem mais ‘pesados’ do que
esse pelo qual foi apenado.
Além disso, é bom lembrar
que Lula é reincidente, pois
em seu primeiro mandato
ocorreu o caso de corrupção
conhecido como mensalão, que
não o atingiu diretamente, mas
deixa evidente que ele sabia e
endossou.
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Assim como a Lava Jato, que
ele tenta denegrir e afirma que
nada sabe sobre os crimes
apurados nessa investigação
que parece não ter fim, dada
a extensão da teia que onerou
não somente a Petrobras e o
BNDES como outros segmentos da administração pública e
da iniciativa privada que viviam
em estado promíscuo. Para
um chefe de governo afirmar
que não sabia de nada do que
se passava nos altos e médios
escalões do governo é passar
atestado de completa alienação – ou de conivência.
Portanto, esqueçam Lula!
deixem-no a cargo de quem de
direito, a Justiça. Criar factoides até a partir de uma carta
simplória significa não agir de
boa-fé. Basta a insana atuação
da defesa que impetra recursos
em profusão, todos sem base,
tanto que são sistematicamente negados.
Além disso, a banca advocatícia de Lula abona recursos
de pessoas comuns (aparentemente ‘laranjas’), como
aconteceu no início do mês de
julho, quando o STJ julgou 146
recursos, levando a presidente
do órgão, ministra Laurita Vaz,
a escrever em um despacho
que “o Poder Judiciário não
pode ser utilizado como balcão
de reivindicações ou manifestações de natureza política ou
ideológico-partidárias”.
A cada recusa da Justiça a
defesa, lideranças, militância
e amigos petistas reverberam
os refrãos de que Lula é um
injustiçado e que há plano específico para evitar que ele venha ser candidato novamente,
apoiando seus argumento nas
pesquisas, o que certamente
acaba refletindo na campanha.
O bom senso diz que se deve
tirar Lula do âmbito político-eleitoral e deixar que a Justiça
decida, sob a égide da lei,
à luz dos fatos. Acredita-se
que haverá sucessivo e amplo
leque de recursos forçando
o registro da candidatura de
Lula. Espera-se da Justiça
Eleitoral firmeza para não relevar a repercussão partidária
e decidir com base na lei (da
Ficha Limpa inclusive) e do
precedente jurídico-penal do
candidato.
Em outubro o Brasil vai às
uras para escolher o próximo
presidente. É desejável que o
processo não venha a ser conturbado pela situação de quem
perdeu o direito de participar
das eleições; que os eleitores
tenham discernimento para
escolher um candidato ficha
limpa, elegê-lo e apoiá-lo, para
que o país volte a trabalhar em
paz política. Esqueçam Lula
e suas bravatas, esqueçam
as chicanas jurídicas de sua
defesa, esqueçam a militância
partidária.
Dar curso a factoides é colaborar para ambiente e clima
inadequados e impróprios que
em nada contribuem, somente
servem a quem deseja instabilidade e conturbação.
(*) - É empresário, médico e
professor. Foi Ministro da Saúde
e Deputado Federal.

Senador diz que cabe
ao Congresso
legislar sobre o aborto
O senador José Medeiros
(Pode-MT) criticou ontem (7)
a iniciativa do Supremo Tribunal Federal (STF) de discutir
a descriminalização do aborto
em hipóteses não previstas em
lei. Para o senador, trata-se de
um desrespeito ao Congresso
Nacional, que pela Constituição
tem a competência para legislar.
O STF realizou uma audiência
pública para instruir uma ação
do PSOL, que pede a liberação
do aborto até a 12ª semana de
gestação.
Ele reforçou que essa discussão é prerrogativa do Congresso e não do STF. “Cabe ao
Congresso discutir esse tema.
Os representantes do povo legitimamente eleitos discutirem
esse tema. E eu espero que a
ministra [do STF] Rosa Weber
possa retornar essa questão à

Casa, para que o Legislativo
brasileiro possa fazer essa discussão aqui e não lá no STF”.
Para ele, o Supremo está se
antecipando a uma decisão que
está sendo debatida e amadurecida pelos parlamentares, que
têm mandato para legislar.
Segundo o senador, é preciso
respeitar a Constituição ao
garantir o direito à vida desde
a concepção. Medeiros afirmou
ainda que o aborto é um tipo
de assassinato. Ele criticou
os que pedem a liberação da
prática. “Não tem diferença se
é uma vida de um adulto ou de
uma criança, é um assassinato.
Chama-se de aborto. E começaram a dizer que tem que haver
a liberação do aborto não por
uma questão de mérito, mas por
uma questão de saúde pública”,
disse (Ag.Senado).

A Comissão de Constituição e Justiça deve analisar hoje (8) a proposta que cria um banco de dados
digital unificado, destinado a facilitar o compartilhamento de informações entre órgãos de investigação
dos três Poderes da República nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. O projeto é do
senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
sse banco de dados
deverá detalhar a existência de investigação
sobre prática de crimes contra
a administração pública ou
improbidade administrativa;
listar cidadãos ou empresas sob
investigação em andamento;
medidas cautelares decretadas
em cada investigação em curso; conteúdo de documentos,
interceptações telefônicas ou
ambientais, quebras de sigilo
ou outras medidas especiais de
investigação.
A falta de um mecanismo
legal de compartilhamento
de informações vem trazendo
problemas para diversos órgãos
com atribuição fiscalizatória,
como o Ministério Público; os
tribunais de contas; o Conselho Administrativo de Defesa
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Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), autor da proposta.

Econômica; as CPIs. “Como
exemplo dessa dificuldade
em compartilhar informações,
podemos citar o caso da CPMIPetro, que, mesmo investigan-

O direito a
candidatura
sem filiação
partidária

do fatos conexos ao que eram
objeto de apuração policial e
judicial, não conseguiu obter
cópia do termo de delação
premiada de envolvidos no

Santos: paz com as Farc foi
sua ‘melhor decisão’

Finalizando seu mandato
ontem (7), o presidente
colombiano, Juan Manuel
Santos, disse que o acordo de
paz assinado com as Forças
Armadas Revolucionárias da
Colômbia (Farc) foi “a melhor decisão” que poderia ter
tomado em oito anos de governo. “Entregamos um país
muito melhor do que aquele
que recebemos há oito anos”,
afirmou o secretário-geral da
presidência Alfonso Prada.
Como feitos positivos, Prada destacou a redução dos
níveis de violência no país, e
os efeitos atribuídos ao acordo de paz alcançado com as
FARC, agora convertidas em
partido político. Santos também tentou um acordo de paz,
que incluía uma trégua militar
definitiva, com o Exército de
Libertação Nacional (ELN),
com quem negocia há mais
de 17 meses, mas que agora
ficará a cargo de seu sucessor,
Iván Duque.
Balanço: De 488 militares
e policiais mortos em 2010,
o número caiu para 83 em

O senador Reguffe (sem partido/DF) defendeu o direito de
as pessoas se candidatarem a
cargos no Legislativo e no Executivo sem a obrigatoriedade de
se filiarem a um partido político.
Ele lembrou ter apresentado
proposta nesse sentido pouco
depois de tomar posse, em
2015. Sua proposta foi criticada
porque, sem filiação partidária,
cada parlamentar seria como
um partido político e o governo
seria forçado a negociar separadamente com centenas de
legisladores.
O senador condenou a prática
e ressaltou que, para ele, o voto
de um parlamentar não tem que
ser uma questão de negociação, mas sim uma questão de
convicção. “Ele não tem que
pensar que naco do Estado
ele vai ter, que cargos ele vai
indicar. Ele tem que pensar se
aquela proposta é boa ou ruim
para a população, única e exclusivamente pensar se aquilo é
bom ou ruim para a população”
(Ag.Senado).

Juan Manuel Santos deixa o cargo de presidente da Colômbia
para o eleito Ivan Duque.

2017. Essa redução deixou o
pavilhão que atendia os feridos em combate, no Hospital
Militar, sem pacientes. Ainda,
desde 2010, segundo dados
do Departamento Administrativo Nacional de Estatística
(DANE), 5,4 milhões de colombianos superaram a pobreza e o
governo entregou mais de 1,5
milhão de habitações a famílias
desabrigadas.
A taxa de desemprego abaixou de 11,6% em 2010 a 9,1%

Comissão aprova Programa
Bicicleta Brasil

A Comissão de Serviços de
Infraestrutura (CI) aprovou
ontem (7) relatório favorável
ao projeto, já aprovado pela
Câmara, que cria o Programa
Bicicleta Brasil (PBB), de
incentivo ao uso da bicicleta
para melhoria das condições de
mobilidade urbana. A proposta
é do deputado Jaime Martins
(PSD-MG) e agora segue para
a Comissão de Assuntos Econômicos.
O PBB visa promover a integração das bicicletas ao sistema
de transporte público coletivo;
apoiar estados e municípios
na instalação de bicicletários
públicos e na construção de
ciclovias e ciclofaixas; e promover campanhas de divulgação
dos benefícios do uso desse
meio de transporte. Conforme
o projeto, o PBB vai integrar a
Política Nacional da Mobilidade
Urbana, será financiado por
15% do total arrecadado com
multas de trânsito e coordena-

escândalo sob análise”, afirmou
Anastasia.
Esse banco de dados digital
unificado terá caráter nacional
e sigiloso, mas com consulta
livre pelos órgãos de investigação. Seu controle ficará sob
responsabilidade do Ministério
da Justiça. O projeto toma
ainda a precaução de inserir
novo artigo no Código Penal
estabelecendo pena de reclusão
de cinco a oito anos, mais multa,
para quem violar o sigilo de informação do banco. De acordo
com o relator, senador Ronaldo
Caiado (DEM-GO), o projeto
ataca um dos principais gargalos do combate à corrupção: a
ausência de informações unificadas sobre a magnitude dos
atos de corrupção registrados
no país (Ag.Senado).
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Está ocorrendo
fato inusitado – e
preocupante – em torno
do ex-presidente Lula,
fato este relacionado
com sua situação de
político preso e do ano
eleitoral

Geraldo Magela/Ag.Senado

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)

Proposta unifica dados sobre
investigações em todas
as esferas públicas

Pedro FRança/Ag.Senado|

Esqueçam o Lula

A Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado aprovou
programa de incentivo ao uso da bicicleta.

do pelo Ministério das Cidades.
O relator, senador Rodrigues
Palma (PR-MT), disse concordar com a criação de um programa de estímulo ao transporte
sobre duas rodas “porque as
tarifas de transporte público
são inadequadas à capacidade
econômica de parte expressiva

da população”. Além disso, “a
arrecadação com multas de
trânsito é da ordem de R$ 9
bilhões anuais, o que significaria que, aprovada fração
de 15% para a infraestrutura
cicloviária, investiríamos nesse
segmento mais de R$ 1 bilhão
anuais”, afirmou (Ag.Senado).

“Se eleito”, Lula tentará revogar a
reforma trabalhista

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) afirmou
ontem (7) que a escolha de Lula como o candidato do PT à presidência da República vai dar
aos brasileiros a oportunidade de votar na pessoa
responsável pelas conquistas obtidas nos últimos
anos. Gleisi disse que, se for eleito, Lula proporá
o fim da emenda constitucional que limitou os
gastos públicos e da reforma trabalhista.
“Não tem coisa que entristeça mais a gente do que

olhar as grandes filas de desemprego que nós temos
nos grandes centros urbanos. É uma tristeza ver a
cidade de São Paulo com aquelas filas quilométricas.
Há quantos anos nós não víamos isso no brasil? Há
quanto tempo nós não víamos filas quilométricas,
procurando emprego? Hoje, as pessoas que estão
trabalhando e que têm o seu emprego trabalham em
empregos precários. Ganham menos e trabalham
mais e têm menos direitos”, disse (Ag.Senado).

neste ano, mas, por outro lado,
a dívida externa do país cresceu de U$ 64 bilhões a U$126
bilhões de dólares, segundo
estatísticas do Banco da República. Outro ponto baixo
da administração Santos foi
a taxa de hectares cultivados
com cocaína, que bateram o
recorde de 209 mil hectares,
superando os 62 mil de 2010,
segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e
Crime (ANSA).

Serviços públicos
prestados por
particulares no Código
do Consumidor
A Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara aprovou
ontem (7), proposta que inclui
os serviços públicos gratuitos
prestados por particulares no
âmbito de abrangência do Código de Defesa do Consumidor.
O projeto, do deputado Celso
Russomanno (PRB-SP), recebeu
do relator, deputado Antonio
Bulhões (PRB-SP), parecer pela
constitucionalidade.
Atualmente, o Código considera
‘serviço’ apenas as atividades fornecidas no mercado de consumo
mediante pagamento. Serviços
públicos gratuitos prestados por
particulares, como atendimento
em hospital conveniado ao SUS,
não se enquadram nesta definição. Com isso, o cidadão não pode
processar o hospital conveniado
com base no Código de Defesa do
Consumidor.
O projeto altera essa situação
ao definir ‘serviço’ como qualquer
atividade financiada por um
pagamento, de forma direta ou
indireta. O serviço público prestado por particular se enquadraria
neste último caso, pois ele é pago
indiretamente pelo orçamento
público. A mudança, porém, não
atinge os serviços públicos essenciais, prestados de forma gratuita
e direta pelo Estado, e de maneira
coletiva e difusa.
Ou seja, um posto de saúde
da prefeitura ou a delegacia de
polícia da cidade não podem ser
acionados na Justiça com base no
Código. A proposta tramitou em
caráter conclusivo e, portanto,
deve seguir direto para o Senado,
a não ser que haja recurso para votação em Plenário (Ag.Câmara).

