
Página 4

Política
São Paulo, sábado a segunda-feira, 07 a 09 de janeiro de 2017

www.netjen.com.br

A classe política 

brasileira passa a 

certeza que o objetivo 

que a move é o puro 

interesse político-

eleitoral sem importar-se 

com o país em si

Os políticos sempre em 
busca de cargos e de 
poder, dedicam tempo 

em conchavos, negociações e 
arranjos. Puro oportunismo. 
Comento este detalhe porque 
recentemente um ex-ministro 
de Fernando Henrique Cardo-
so teve a ousadia de escrever 
artigo em jornal de circulação 
nacional para lançar a candi-
datura do ex-presidente em 
2018, algo inoportuno que 
deixou a impressão de querer 
se aproveitar da situação, 
colocando o ex-presidente 
como uma espécie de salvador 
da Pátria. 

A manifestação foi tão des-
propositada que o próprio FHC 
divulgou nota afi rmando que 
‘nunca cogitou, não cogita, 
nem cogitará’ disso, ou seja, 
desautorizou o oportunista e 
bajulador ex-assessor. Agora 
mesmo temos visto o atual 
presidente da Câmara Fede-
ral (que substituiu Eduardo 
Cunha) lançar precipitada-
mente sua candidatura à re-
eleição. 

No momento em que o go-
verno tenta levar sua atuação 
sem ebulições políticas, essa 
decisão de Rodrigo Maia criou 
um problema para o governo e 
defl agrou antecipadamente o 
processo provocando, claro,  
manifestação de grupos con-
trários que pretendem indicar 
um candidato. 

Foi criado clima de disputa 
no âmbito do Congresso, o 
que em nada contribui para a 
estabilidade política. A eleição 
presidencial de 2018 também 

está na ordem das especula-
ções de grupos interesseiros. 
As lideranças tucanas estão em 
velada disputa interna,  porque 
os principais nomes – Aécio 
Neves, Geraldo Alckmin e 
José Serra fazem articulações 
buscando ser o candidato do 
partido.

Por que isso acontece, se 
qualquer cidadão sabe que o 
momento é de entendimento 
político para tirar o país da 
crise econômica e colocá-lo 
no bom caminho institucional? 
Acontece que os políticos 
ainda não aprenderam que 
em primeiro lugar está o país, 
estão os brasileiros que sofrem 
com os desmandos políticos e 
administrativos. 

Acredito, e tenho plena 
convicção, que a atual geração 
política está perdida. Portanto 
é necessário banir as velhas 
práticas e conceitos. Para isso, 
é urgente renovar. E como o 
eleitor pode mudar? 

Primeiro, ele próprio assu-
mir o direito e dever de votar 
e renovar; segundo, precisa 
assumir a decisão de participar 
da política, pois a omissão nada 
resolve. O eleitor deve ter ple-
na consciência que a política 
brasileira somente mudará 
se as mentes, os políticos e 
as práticas nefastas forem 
afastados.

Quando o eleitor der esse 
claro recado, confi rmado nas 
urnas, os políticos haverão de 
compreender que a prioridade 
é o trabalho em favor do povo 
e haverão de entender também 
que se assim não agirem, serão 
refugados nas urnas. 

Porém, reafi rmo isso tudo 
depende de o eleitor usar bem 
sua poderosa arma democrá-
tica: voto! 

(*) - É empresário, médico e 
professor. Foi Ministro da
Saúde e deputado federal.

Luiz Carlos Borges da Silveira (*)

Políticos priorizam 
interesse

próprio, não do país

A Lei 13.409/2016 tem 
origem em projeto do Se-
nado e altera a legislação 

sobre cotas no ensino superior 
federal, que já contempla estu-
dantes vindos de escolas pú-
blicas, de baixa renda, negros, 
pardos e indígenas.

A lei acrescenta as pessoas 
com defi ciência a essas cotas, 
de acordo com a proporciona-
lidade apontada pelo último 
censo do IBGE na unidade da 
Federação em que a institui-
ção de ensino se localiza. Foi 
mantida a previsão de revisão 
da política de cotas no prazo 
de dez anos a partir da lei que 
instituiu o programa, ou seja, 
em 2022. Do senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB), o 
projeto passou pelas Comis-
sões de Diretos Humanos e de 
Educação, onde foi aprovada 
em decisão terminativa.

Para o senador, trata-se de 
estender a proteção da “lógica 

Luiz Antônio Bichir Garcia sofre de uma paralisia cerebral e 

precisou de estrutura adaptada para acompanhar

as aulas na Universidade de Brasília.

Os servidores das empresas 
públicas e sociedades de econo-
mia mista de todo o Brasil podem 
fi car sujeitos ao teto constitucio-
nal de remuneração do serviço 
público — equivalente ao salário 
de ministro do STF, atualmente 
em R$ 33.763,00. Uma proposta 
apresentada recentemente no 
Senado estende a limitação salarial 
também a esses funcionários.

Atualmente, apenas os servido-
res da administração direta têm 
seus salários restritos pelo teto 
— de acordo com a Constituição, 
nenhum servidor da União, dos 
estados ou dos municípios pode 
receber mensalmente mais do que 
um ministro do STF. A proposta do 
senador Dário Berger (PMDB-SC) 
leva essa regra para os servidores 
das estatais. O senador argumenta 
que tem fi cado claro que as esta-
tais praticam políticas salariais 
“incondizentes com a realidade es-
tatal” e “inteiramente desatrelada 
da realidade de mercado”.

“A cultura da inesgotabilidade 
dos recursos públicos empurrou 

Sede da estatal Petrobras, no centro do Rio de Janeiro.

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia, afi rmou que a reforma 
da Previdência e a reforma 
trabalhista serão aprovadas 
neste primeiro semestre para 
garantir a recuperação econô-
mica do País. Segundo Maia, 
se as reformas não avançarem, 
o desemprego não vai parar 
de subir e o crescimento não 
vai voltar.

“Do meu ponto de vista [a 
reforma da Previdência] for-
talece o direito dos trabalha-
dores e das famílias no longo 
prazo e, no curto prazo, vai dar 
um alívio enorme, com taxas 
de juros abaixo de 10% e vai 
facilitar da recomposição do 
endividamento das famílias 
e das empresas que é muito 
grande hoje”, destacou. Maia 
também afi rmou que a Câmara 
pode discutir projetos priori-
tários sobre segurança pública 
que estão tramitando na Casa 
em conjunto com os poderes 
Executivo e Judiciário. 

“Acho que nós podemos em 
conjunto, avaliando com todo 
cuidado por que passa essa 

Para Rodrigo Maia, as reformas são fundamentais para a 

retomada do crescimento.

A Comissão de Seguridade 
Social da Câmara aprovou 
proposta que garante a pacien-
tes com transtornos mentais 
internados involuntariamente 
o direito de exigir revisão de 
internação no mínimo a cada 
seis meses. Já os pacientes 
internados compulsoriamente, 
por decisão judicial, podem 
pedir a revisão a cada ano. Pela 
proposta, que altera a Lei da 
Reforma Psiquiátrica, nos dois 
casos o paciente pode exigir 
que a avaliação seja feita por um 
médico sem ser o responsável 
pela internação.

O texto aprovado é um subs-
titutivo do deputado Flavinho 
(PSB-SP) ao projeto do depu-
tado Luciano Ducci (PSB-PR), 

que tratava apenas dos casos 
de internação involuntária. 
Segundo Flavinho, a falta de 
previsão legal para a revisão da 
internação expõe os pacientes 
ao risco do esquecimento. “Ao 
depender de terceiros para que 
se proceda na revisão, poderá o 
paciente fi car por tempo inde-
terminado dentro dos hospitais 
psiquiátricos”, disse.

Assim, para Flavinho, a revisão 
obrigatória é necessária para 
evitar que a internação vire “um 
verdadeiro encarceramento 
indevido”, em prejuízo da saúde 
mental e física dos cidadãos. A 
proposta tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisada 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Deputado Flavinho (PSB-SP).
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Cleia Viana/Ag.Câmara

Lei de cotas para pessoas com 
defi ciência em universidades 

já está em vigor
Já está em vigor a lei que institui cotas para pessoas com defi ciência em universidades federais. Ela foi 
sancionada pelo presidente da República, Michel Temer, no fi m do ano passado

são desiguais”, o que é neces-
sário para garantir o princípio 
da isonomia nos concursos 
públicos. Para ele, ao garantir 
aos defi cientes físicos parte de 
vagas em instituições federais 
brasileiras, a lei consigna a 
possibilidade de que haja justa 
competição entre iguais.

As instituições federais de 
educação superior reservam no 
mínimo 50% de suas vagas nos 
cursos de graduação, por curso 
e turno, para estudantes que 
cursaram integralmente o ensi-
no médio em escolas públicas. 
Dentro dessa cota, 50% das vagas 
são ser reservadas a estudantes 
de famílias com renda igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo per 
capita. As cotas são preenchidas 
também de acordo com a propor-
ção de autodeclarados negros, 
pardos e indígenas na população 
da unidade da Federação em que 
a instituição se encontra (Ag.
Senado).

das cotas” às pessoas com de-
fi ciência, que não foram bene-
fi ciadas no momento da criação 
da lei anterior, em 2012. “Os 
cidadãos e cidadãs com defi ci-
ência podem contribuir muito 
para o desenvolvimento social, 

se receberem as oportunidades 
que lhes são devidas”, observa 
o senador.

Na avaliação do advogado es-
pecialista em educação, Carlos 
André Nunes, o objetivo da nova 
lei é “tornar iguais aqueles que 

Reformas trabalhista e 
da Previdência devem ser 
aprovadas no 1º semestre

crise Manaus, sob o comando do 
presidente Temer e [da presiden-
te do STF] Carmem Lúcia cons-
truir uma agenda legislativa”. Ele 
negou que a eleição para a Mesa 
Diretora da Câmara, marcada 
para o dia 2 de fevereiro, possa 
atrapalhar a votação das refor-
mas propostas pelo governo. Ele 
ressaltou que irá ajudar o Brasil 
em qualquer posição que ocupe 
após as eleições.

“Vai chegar a hora que va-

mos tomar essa decisão [de 
ser candidato] com o apoio 
necessário e um caminho 
que mantenha a harmonia 
na Casa e a possibilidade de 
ter um Plenário atuando e 
dialogando em um ambiente 
menos radicalizado, onde 
prevaleça o debate das ideias e 
não o confl ito pessoal entre os 
parlamentares, que só atrapa-
lhava o processo legislativo”, 
destacou (Ag.Câmara).

Revisão de internação 
psiquiátrica involuntária 

e compulsória

Proposta submete funcionários 
de estatais a teto salarial

a gestão administrativa dessas 
entidades aos limites da irres-
ponsabilidade remuneratória, 
permitindo a captura da estrutura 
por poderosas corporações de em-
pregados, transformando os meios 
em fi ns, em inaceitável inversão de 
valores e fi nalidades”, disse.

O senador afi rma, ainda, que a 
PEC objetiva apenas restabelecer 

a regra constitucional que vigorou 
até 1998, quando uma emenda 
dispensou os salários das estatais 
da necessidade de obedecerem ao 
teto. Será analisada pela Comissão 
de Constituição e Justiça antes de 
seguir para o Plenário do Senado. 
Ela já recebeu voto favorável do 
relator, senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO) - (Ag.Senado).

Mortes em 
Roraima 

repercutem 
na 

imprensa
A imprensa internacional 

destacou o segundo motim 
ocorrido em uma semana 
em estados da Amazônia 
brasileira. O jornal The 
New York Times informou 
que pelos menos 33 pri-
sioneiros foram mortos, 
apenas alguns dias depois 
que pelo menos 56 pessoas 
foram assassinadas em uma 
prisão de Manaus. O jornal 
afi rma que as autoridades 
brasileiras temem um acir-
ramento na guerra entre 
quadrilhas de drogas pelo 
controle do comércio de 
cocaína no Brasil.

A emissora de televisão 
CNN também está desta-
cando em sua programação 
notícias sobre os assassina-
tos em prisões brasileiras. A 
CNN informa que o tumulto 
ocorreu na Penitenciária 
Agrícola de Monte Cristo, 
em Roraima. E que os 
distúrbios na prisão come-
çaram na madrugada de 
sexta-feira (6) e policiais 
militares entraram na pri-
são para tentar controlar a 
situação.

As redes de televisão 
CBS News, ABC News e 
Sky News também deram 
ampla cobertura aos acon-
tecimentos em Roraima. 
Segundo a ABC News, "o 
aparente derramamento 
de sangue ocorre apenas 
alguns dias depois de rebe-
liões em outras duas prisões 
terem deixado 60 mortos no 
estado vizinho do Amazo-
nas". A emissora Deustche 
Welle, da Alemanha, infor-
ma que a violência ocorrida 
hoje na prisão Monte Cristo 
não pareceu fazer parte 
de um tumulto total, mas 
foi um ataque rápido de 
um grupo de prisioneiros 
contra outro (ABr).

O presidente Michel Temer ofereceu ajuda 
federal ao governo de Roraima depois da chacina 
que deixou 33 mortos na Penitenciária Agrícola 
de Monte Cristo (Pamc), na zona rural de Boa 
Vista. Em nota, Temer lamentou o episódio, se 
solidarizou com a população do estado e informou 
que colocou “todos os meios federais à disposi-
ção” da governadora do estado, Suely Campos, 
para auxiliar as ações de segurança pública.

Ela agradeceu a liberação pelo governo federal 
de R$ 45 milhões do Fundo Penitenciário, na úl-
tima semana de 2016, para a construção de nova 
unidade prisional e para compra de equipamentos e 
armamentos destinados à área de segurança de Ro-

raima. Ficou acertado que as autoridades estaduais 
manterão permanente contato com o Ministério da 
Justiça para trocar informações sobre a evolução 
da situação de segurança em Boa Vista.

Segundo o comunicado divulgado pelo Palá-
cio do Planalto, em conversa por telefone com 
Temer, Suely Campos disse que a situação no 
presídio está sob controle e que 'neste mo-
mento, não será necessária a presença federal 
no estado'. “Ficou acertado que as autoridades 
estaduais manterão permanente contato com 
o Ministério da Justiça para trocar informações 
sobre a evolução da situação de segurança em 
Boa Vista", diz a nota (ABr).

Roraima diz que situação está controlada
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