
Mario Enzio (*)

Coronéis

Conta-se que havia 

um tempo em terras 

distantes que tudo era 

possível se alcançar 

se o sujeito tivesse 

nascido em algum berço 

esplendido. Ou se tivesse 

a infl uência de algum 

ente poderoso. Nem cem 

anos atrás. Será? 

Mais que isso: se essa 
pessoa tivesse uma 
personalidade forte, 

fosse destemida e desmedida, 
até poderia ser confundido 
com um tipo justiceiro social, 
moldou uma linhagem de 
líderes regionais. Acabavam 
se tornando destaque, podiam 
ser pessoas carismáticas, con-
vincentes, fi cavam ainda mais 
populares pela sua capacidade 
de aglutinar os mais carentes 
em torno de suas vontades.

Essas pessoas poderosas em 
demasia estão onde menos se 
espera: no futebol, nos sindi-
catos ou em áreas rurais, como 
nas plantações de cacau, em 
geral ricos fazendeiros, que 
não podiam nem pensar que 
seus interesses não fossem 
atendidos. 

Uma viagem pela nossa his-
tória, dita que na Velha Repu-
blica (1889-1930), período que 
também fi cou conhecido como 
“Coronelismo”, foi quando es-
ses fazendeiros comandavam o 
cenário político do país. O país 
tinha uma forte dependência 
rural o que lhes dava esse po-
der. Da época, se sabia da pra-
tica do curral eleitoral, em que 
os eleitores eram obrigados a 
votar no candidato indicado 
por aquele líder regional, já 
que como trabalhavam para 
ele, lhe deviam lealdade e 
obediência. 

Como esses fazendeiros 
eram bem fi nanceiramente 
compravam títulos militares 
para ampliar esses poderes. 
Com a Revolução de 1930, 
Getúlio Vargas, vem para 
combater esse esquema au-
toritário. Irá criar outro, mas 

isso é outro capitulo. 
Algumas características 

dessa época foi o “clientelismo” 
em que essas pessoas mais 
pobres eram tratadas como 
clientes por esses coronéis. 
Ou, o voto de cabresto, onde 
candidatos eram escolhidos, e, 
se caso não fosse eleito, algu-
mas represálias eram devidas 
àquela população. A região era 
construída e comandada sob 
total domínio político daqueles 
donos das terras. 

Tudo era acertado antes 
das votações, entre os mani-
puladores dessa cena política, 
na base da troca de favores. 
Em outra fase, com apoio 
mutuo dos maiores produ-
tores rurais, São Paulo com  
cafeicultores, Minas com leite 
e seus derivados, esse grupos 
se mantinham com seus can-
didatos locais.

O tempo vai passando, 
grande fl uxo de pessoas das 
áreas rurais começa ir para 
as cidades, fenômeno do de-
senvolvimento urbano, que 
também ajudaria a diminuir, 
não em determinar o fi m, dessa 
concentração de forças, como 
o controle dos eleitores. Em 
verdade, essa pratica de atos 
autoritários e violentos não 
acaba de imediato, mas foi 
sendo amenizada até lá pelos 
anos de 1960. E, nem por isso 
desapareceram do cenário 
nacional, tomam outras rou-
pagens, feitios e aparências 
nesses jogos de interesses.

As fraudes eleitorais diminu-
íram, as compras de votos se 
tornaram instrumento mais deli-
cado e complicado a se negociar, 
mas ainda surgem no cenário 
eleitoral. Há certa renovação 
política que resiste com o tempo. 
As chamadas heranças políticas 
continuam se perpetuando. 
Vemos que vai de avó, para pai, 
fi lho e neto. É uma vocação que 
rompe gerações. 

E os coronéis agora vestem 
Prada.

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais. Site:
(www.marioenzio.com.br).
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A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
suspendeu a comercialização 
de 69 planos de saúde de 11 
operadoras em razão de re-
clamações sobre a cobertura 
assistencial, como negativas 
e demora no atendimento. 
No período de 1º de julho a 
30 de setembro, a ANS rece-
beu 16.043 reclamações de 
natureza assistencial em seus 
canais de atendimento. Desse 
total, 13.956 queixas foram 
consideradas para análise. 

São excluídas reclamações de 
operadoras que estão em porta-
bilidade de carências, liquidação 
extrajudicial ou em processo de 
alienação de carteira.

No universo avaliado, 90,4% 
das reclamações foram re-
solvidas via Notifi cação de 
Intermediação Preliminar. Os 
69 planos de saúde suspensos, 
juntos, somam cerca de 692 
mil benefi ciários. Estes clien-
tes, de acordo com a agência, 
continuam a ter a assistência 
regular a que têm direito e 
fi cam protegidos com a medi-

De 1º de julho a 30 de setembro, a ANS recebeu

16.043 reclamações de natureza assistencial.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse 
que a proposta de ampliar a Copa do Mundo de 
seleções para 48 clubes teve uma resposta po-
sitiva e unânime durante sua visita a Cingapura. 
A iniciativa, que poderá ser realizada depois de 
2026, foi um dos temas discutidos durante um 
painel com as confederações provenientes da 
Ásia, Europa e Oceania.

Segundo Infantino, “todos, por unanimidade, 
apoiaram o projeto. Uma grande, grande, grande 
maioria está a favor da ampliação do formato com 
48 seleções e 16 grupos de três equipes”, disse. 
Neste novo modelo, 32 países disputariam uma 
fase “preliminar”, com um jogo único. Desde a 
edição de 1998, na França, a Copa do Mundo é 
realizada com 32 seleções (ANSA).

Após dois anos de casamento, 
a socialite Kim Kardashian e o 
rapper Kanye West estariam em 
processo de separação, segundo 
um amigo do casal. A declaração, 
dada ao jornal britânico “Daily 
Mail”, diz que Kardashian “levará 
algum tempo até ter coragem de 
tomar uma atitude. 

Mas Kim não quer mais fi car casa-
da”. Ainda segundo a publicação, o 
casal estaria vivendo em residências 
diferentes, após a saída de West do 
hospital, quando foi internado com 
problemas psicológicos. A socialite 
também pretende solicitar a custódia 
dos dois fi lhos, North e Saint. Kar-
dashian e West estão casados desde 
maio de 2014, quando ofi cializaram o 
matrimônio em uma cerimônia luxuo-
sa em Florença, na Itália (ANSA).

Kim e Kanye, casamento por 

um fi o.

Mercedes procura 
substituto de 
Rosberg

Após a surpreendente apo-
sentadoria de Nico Rosberg, a 
escuderia Mercedes anunciou 
uma vaga para encontrar o 
substituto do piloto em um site 
de classifi cados. Publicado no 
site da revista “Autosport”, o 
comunicado - que foi realmente 
pago pela escuderia - diz que 
“uma vaga surgiu para a posição 
de piloto de corridas”.

Os candidatos interessa-
dos devem “ter um histórico 
comprovado em habilidades, 
incluindo direção, frenagem e, 
em particular, na aceleração. 
A posse de uma superlicença 
da FIA será um diferencial”. 
Cheio de bom humor, o anún-
cio ainda apresenta uma séria 
de benefícios, como seguro de 
vida, um carro da Mercedes, 
sala de ginástica e gastos com 
restaurantes. 

A brincadeira teve grande re-
percussão já que, até o momento, 
a equipe não anunciou quem 
será o companheiro de Lewis 
Hamilton na próxima temporada. 
O alemão Rosberg surpreendeu a 
todos e anunciou sua aposenta-
doria no último dia 2, cinco após 
tornar-se campeão mundial na 
Fórmula 1 (ANSA).

O Parlamento da Coreia do 
Sul aprovou na sexta-feira (9) 
o impeachment da presidente 
Park Geun-Hye, envolvida 
em um escândalo político. Os 
poderes da mandatária foram 
suspensos após a moção de 
impeachment ser aprovada 
por 234 votos a favor e 56 con-
trários. Dois parlamentares 
se abstiveram e sete cédulas 
foram consideradas nulas.

O processo de impeach-
ment, agora, precisa ser apro-
vado pelo Tribunal Constitu-
cional da Coreia do Sul, que 
tem até 180 dias para decidir 
sobre o tema. Durante este 
período, o primeiro-ministro 
Hwang Kyo-ahn assumirá o 
posto. A presidente será for-
malmente retirada do cargo 
se seis dos nove juízes do 
tribubal aprovarem o impea-
chment. Se isto ocorrer, a Co-
reia do Sul deverá convocar 

Presidente da Coreia do Sul, Park Geun-Hye.

A região faz fronteira com 
a Venezuela, que vive 
uma forte crise política 

e econômica e gerou o êxodo 
de cerca de 30 mil venezuela-
nos para o Brasil nos últimos 
dois anos.

“Havia um fl uxo migratório 
fronteiriço normal. Mas, de um 
ano para cá esse fl uxo mudou, 
com número grande de solici-
tantes de refúgio. Nos últimos 
meses, ocorreram quase 2 mil 
solicitações”, relata a irmã 
Telma Lage, coordenadora do 
Centro de Migrações e Direi-
tos Humanos da Diocese de 
Roraima.

Os agendamentos dos pedi-
dos de refúgio já chegam ao ano 
de 2018. “Todos os dias tem fi la 
na porta da Polícia Federal”, 
conta ela, que acompanha cerca 
de 500 venezuelanos em Boa 
Vista. Eles se instalaram nas 
ruas e nos poucos abrigos da 
cidades, em busca de alimento 
e fonte de renda para sobrevi-
ver. Segundo o Hospital Geral 
de Roraima, em Boa Vista, 
o número de venezuelanos 

Com graves problemas de alimentação, a crise venezuelana tem 

expulsado as pessoas na direção do Brasil.
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Roraima decreta 
emergência com aumento 
de fl uxo de venezuelanos

O fl uxo intenso de venezuelanos em Roraima levou o governo do estado a decretar situação de Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional, nos municípios de Pacaraima e Boa Vista

mentos e que não tem condições 
de arcar “solitariamente com 
os custos advindos do fl uxo 
migratório”. 

O decreto de emergência 
foi assinado e valerá por 180 
dias. “O que a gente sente é 
que tem que haver um esforço 
coordenado entre os governos 
municipais, estadual e federal. 
E até agora a gente não tem vis-
to isso. Há uma política baseada 
no receio”, afi rma Telma Lage, 
coordenadora do Centro de 
Migrações e Direitos Humanos 
da Diocese de Roraima.

O presidente do Conselho 
Nacional de Imigração (CNIG), 
Paulo Sérgio de Almeida, 
afi rmou que o conselho ainda 
aguarda o relatório da missão 
formada por integrantes do 
Ministério da Justiça, PF, Ita-
maraty e Acnur, que visitou 
Roraima em outubro, para 
estudar as medidas que podem 
ser tomadas em apoio ao esta-
do. Paulo disse que o decreto 
de emergência deve agilizar a 
adoção de medidas de apoio do 
governo federal (ABr). 

atendidos aumentou de 324 
em 2014 para 1.240 no ano 
de 2016, o que representa um 
aumento de 382,71%. O índice 
de internação de venezuelanos 
já ultrapassou o de brasileiros: a 
cada 100 pacientes internados 
na capital de Roraima, 13 são da 
Venezuela e cinco do Brasil. 

A movimentação migratória 
também impactou as notifi ca-
ções de doenças infecciosas em 

2016. Dos 2.517 casos de malária 
registrados em Roraima, 1.947 
são procedentes da Venezuela. 
Dos 48 casos de Leishmaniose 
Tegumentar Americana, 33 
ocorreram em venezuelanos e 
100% dos novos infectados pelo 
vírus HIV também são do país 
vizinho. O governo do estado 
declara que não tem infraes-
trutura básica para comportar o 
aumento expressivo dos atendi-

ANS suspende comercialização 
de 69 planos de saúde

da, uma vez que as operadoras 
terão que resolver os problemas 
assistenciais para que possam 
receber novos benefi ciários.

Das 11 operadoras com pla-
nos suspensos, uma já tinha 
planos suspensos no período 
anterior e dez não constavam 
na última lista de suspensões. 
Paralelamente, oito operadoras 
poderão voltar a comercializar 
22 produtos que estavam im-

pedidos de serem vendidos. 
“Isso acontece quando há 
comprovada melhoria no aten-
dimento aos benefi ciários. Das 
oito operadoras, sete foram 
liberadas para voltar a comer-
cializar todos os produtos que 
estavam suspensos, e uma teve 
reativação parcial”, informou a 
ANS. A suspensão é preventiva 
e perdura até a divulgação do 
próximo ciclo (ABr).

Parlamento sul-coreano aprova 
impeachment de presidente

novas eleições presidenciais 
em 60 dias. 

O escândalo começou quan-
do Park Geun-Hye se descul-
pou publicamente pelo va-
zamento de vários discursos 
presidenciais que ainda não 

tinham sido pronunciados. Os 
textos tinham sido dados à 
sua amiga Choi Soon-sil, que 
também é suspeita de ter se 
apropriado de US$ 70 milhões 
de grandes empresas do país 
(ANSA).

Kim Kardashian 
e Kanye West 
estariam se 
separando

Fifa estuda Copa com 48 equipes


