
O que será que vai
dar em 2018

O ano de 2018 se 

aproxima e a cada dia 

que passa as eleições 

para presidência, 

governos estaduais, 

deputados federais e 

estaduais e senadores 

também fi cam mais 

presentes

No meio da população, 
poucos ainda têm dú-
vidas de que nossos 

políticos, acostumados com 
a “boquinha” em estatais já 
falidas, estão querendo que 
tudo continue como acontece 
atualmente. Vemos, quase que 
diariamente, declarações dos 
políticos antigos, geralmente 
envolvidos em escândalos de 
corrupções e propinodutos, 
querendo limpar praticas 
inaceitáveis dentro da Ética 
Política Mundial. 

E esses políticos, experien-
tes em corrupções, sempre 
vão além da disputa eleitoral. 
Sendo assim o que podemos 
acreditar que vai estar em jogo 
em 2018? São, basicamente 
duas correntes: 1- A política 
de sempre contaminada por re-
lações espúrias entre governo, 
sindicatos e burocracia; 2- A 
política voltada para a cida-
dania, sem corrupções, sem 
clientelismo e com resultados 
positivos na administração 
pública.

Na primeira opção temos 
o lado conservador, onde es-
tão quase todos os políticos, 
independente da colocação 
“ideológica”, pois mesmo com 
discursos diferentes são todos 

iguais na pratica do “mal feito”. 
Já o “novo” ainda não apare-
ceu! O político de hoje adora 
uma “vantagem indevida” nas 
estatais e uma verba pública 
onde todos nós pagamos pela 
mordomia deles.

A realidade nua e crua é 
que no Brasil é difícil produzir 
e realizar o “NOVO”, quem 
chega com boas ideias e que 
tem vontade de realmente tra-
balhar, geralmente é engolido 
pelo sistema que transformou 
o errado em habitual.

A população aguarda ansio-
sa por uma nova política que 
possa apresentar esperanças 
e construir um futuro digno 
para o Brasil. 

Isso, no entanto parece bem 
difícil em um país onde para 
tudo se dá um ‘jeitinho’ e as 
coisas vão passando, mesmo 
diante de enormes investiga-
ções. Investigações essas, que 
às vezes dão a impressão de não 
investigarem todo mundo, mas 
isso já é outro assunto.

Por fim, temos que falar 
sobre a mídia, não adianta a 
imprensa tentar criar uma 
“Primavera Árabe” onde nada 
acontece. Eles até tentam fazer 
seu papel de informar sobre 
o que está acontecendo, mas 
é claro o quanto certos lados 
são mais falados que outros e a 
“primavera árabe” torna-se um 
inverno frio e sombrio, sem voz 
e sem efetividade, onde quem 
sai perdendo é sempre o Brasil. 

E enquanto isso continua-
mos a ser um país de muitas ini-
ciativas e poucas “acabativas”.

 
(*) - É empresário e autor do livro 

“Impossível é o que não se tentou”.

J.A.Puppio (*)
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Os advogados do presidente 
Michel Temer entregarão, hoje 
(4), à Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara, a 
defesa dele contra a denúncia 
apresentada pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF). Segundo 
o vice-líder do governo na Casa, 
Beto Mansur (PRB-SP), cada 
um dos três denunciados (Te-
mer e os ministros da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, e Moreira Fran-
co, da Secretaria-Geral) deve se 
defender separadamente. 

Beto Mansur demonstrou 
otimismo com o placar a ser 
alcançado na votação na CCJ. 
Segundo ele, o resultado desta 
votação deverá ser semelhante 
ao registrado na anterior. “No 
parecer do deputado Paulo 
Abi-Ackel [PSDB-MG], tivemos 
41 votos pelo arquivamento, 24 
contra e 1 voto de abstenção. 
Sinto que agora estamos muito 
perto disso. Lógico que tem al-
guns partidos que deixaram de 
ser base e foram para oposição, 

Cada um dos três 

denunciados deve se defender 

separadamente, diz o vice-

líder do governo, Beto Mansur.

O prazo é o limite para que 
ela possa valer para as 
eleições de 2018. Eu-

nício se comprometeu a pedir 
que o presidente Temer vete 
um trecho da proposta que foi 
aprovada na semana passada 
pelo Senado, mas que desagra-
dou os deputados.

A proposta prevê a utili-
zação do fundo somente nas 
campanhas majoritárias. “Eles 
[deputados] querem que seja 
utilizado também nas cam-
panhas proporcionais. Nos 
comprometemos a falar com o 
presidente da República, se esse 
é o empenho para aprovação da 
matéria, para que ele vete esse 
item. Com o veto, se poderá usar 
[o fundo] em tudo: proporcionais 
e majoritárias”, afi rmou.

Aprovada em meio a pro-

Com uma agenda de trabalho 
em que recebe pelo menos 44 
deputados ao longo do dia de 
ontem (3), no Palácio do Pla-
nalto, o presidente Temer disse 
que o diálogo com parlamenta-
res dos partidos da base é uma 
rotina que ele sempre manteve 
e que é “fundamental para a 
harmonia entre os poderes”. 
O presidente se manifestou 
em publicação na rede social 
Twitter.

Temer recebe deputados no 
momento em que a segunda 
denúncia apresentada contra 
ele pela Procuradoria-geral da 
República está na Câmara dos 
Deputados. No Twitter, disse 
que é preciso lidar com “mais 
uma denúncia inepta e sem 
sentido, proposta por uma asso-
ciação criminosa que quis parar 
o país”. E que, “o Brasil não será 
pautado pela irresponsabilida-
de e falta de compromisso de 

alguém que se perdeu pelas 
próprias ambições”, registrou 
o presidente, sem citar nomes.

A denúncia elaborada pela 
PGR contra Temer é por su-
postos crimes de organização 
criminosa e obstrução da Justi-
ça. A peça foi apresentada pelo 
ex-procurador Rodrigo Janot. 
Deputados de diversos partidos 
e regiões do país se reuniram 
ontem com o presidente. 

A primeira reunião aconteceu 
às 10h e a última às 21h20. Fo-
ram recebidos parlamentares 
do partido de Temer, o PMDB, 
além de PSDB, PP, PSB, PSD, 
Pode, Avante, SD, PR, PSC, 
PRP, PRB, PHS, DEM, PTB e 
PSL. Também participam de 
encontro com o presidente os 
ministros do Esporte, Leonardo 
Picciani, da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunicações, 
Gilberto Kassab, e o presidente 
da Oi, Marco Schroeder (ABr).

Presidente Michel Temer.

A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, 
decidiu ontem (3) manter o ministro Edson 
Fachin como o relator do pedido do senador 
Aécio Neves para que ocorra a suspensão de 
seu afastamento das atividades parlamentares.

Na noite desta segunda-feira (2), a defesa 
de Aécio entrou com uma liminar pedindo 
para que o mandado de segurança fosse redis-
tribuído. Os advogados alegaram que Fachin 
não poderia ser mantido como relator porque 
foi autor do primeiro pedido de afastamento 
realizado em maio.

Por sua vez, Fachin encaminhou o pedido 
da defesa para decisão de Cármen Lúcia. Em 
despacho na manhã de ontem, ela negou a re-

distribuição do processo. “Deixo de acolher a 
manifestação da defesa e determino a manuten-
ção deste mandado de segurança com o ministro 
Edson Fachin”, afi rmou a ministra.  A decisão 
da Primeira Turma foi tomada no inquérito em 
que Aécio foi denunciado pela PGR de ter re-
cebido R$ 2 milhões em propina do empresário 
Joesley Batista, do grupo J&F, em troca de sua 
atuação política.

O senador tucano nega as acusações, afi r-
mando que a quantia se tratava de um emprés-
timo pessoal, numa operação sem natureza 
ilícita. Caberá agora a Fachin decidir se acata 
ou não a solicitação feita pelo advogado de 
Aécio (ANSA).

O deputado Jair Bolsonaro 
(PSC-RJ) foi condenado pela 
Justiça Federal ao pagamento 
de indenização, por danos 
morais, no valor de R$ 50 mil, 
por ofensas aos quilombolas, 
durante discurso em evento 
no Rio. A condenação é da 
juíza Frana Elizabeth Mendes, 
datada de 25 de setembro, 
e divulgada ontem (3). Em 
sua decisão, a magistrada 
atendeu parcialmente o pleito 
do Ministério Público (MPF), 
que defendia condenação de 
R$ 300 mil ao parlamentar, 
por ter dito frases racistas, 
misóginas e xenófobas contra 
as comunidades quilombolas 
e a população negra em geral, 
durante palestra no Clube 
Hebraica do Rio, no último 
dia 3 de abril.

No processo, é citada o 
trecho que Bolsonaro teria 
dito na palestra. “Eu fui num 
quilombola em Eldorado 
Paulista. Olha, o afrodescen-
dente mais leve lá pesava sete 
arrobas. Não fazem nada, eu 

Bolsonaro deve pagar 

indenização no valor

de R$ 50 mil.
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Os presidentes do Senado e da Cãmara, Eunício Oliveira

e Rodrigo Maia, buscam acordo para aprovar 

o Fundo de Financiamento de Campanha.
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Eunício busca acordo para 
aprovar projeto que cria 
fundo eleitoral até sexta

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, busca um acordo com deputados para conseguir aprovar na 
Câmara a proposta que institui o Fundo Especial de Financiamento de Campanha até sexta-feira (6)

propaganda partidária em anos 
não eleitorais. O cálculo previs-
to para o fundo é de cerca de 
R$ 1,7 bilhão, mas senadores 
discordam que haja um teto 
para os valores.

Já a proposta que prevê o fi m 
das coligações proporcionais 
para deputados e vereado-
res a partir de 2020 precisa 
ser aprovada em dois turnos 
pelos senadores antes de ser 
promulgada, já que se trata de 
uma mudança constitucional. 
Na semana passada, a Câmara 
fi nalizou a votação do texto. O 
projeto também cria uma cláu-
sula de desempenho, conhecida 
com “cláusula de barreira”, que 
reduz as chances de pequenos 
partidos terem acesso ao fundo 
partidário e ao tempo gratuito 
de rádio e televisão (ABr).

testos de alguns senadores, a 
proposta estipula como fontes 
do fundo o equivalente a 30% do 

dinheiro destinado às emendas 
de bancada e o fi m da renúncia 
fi scal gerada atualmente com a 

Justiça condena Bolsonaro à 
indenização por ofensa a quilombolas

humor, não podendo ser res-
ponsabilizado pelo tom jocoso 
de suas palavras”, assinalou a 
defesa de Bolsonaro.

Porém, a juíza disse enten-
der que, mesmo gozando de 
imunidade parlamentar, esta 
não poderia ser utilizada para 
expressar opiniões fora do 
exercício do mandato, nem fora 
do Parlamento. Além disso, a 
magistrada afi rmou que políti-
ca “não é brincadeira” e deve 
ser levada “de forma séria”.

“Ao alcançarem a tal alme-
jada eleição ou nomeação, 
deveriam agir como represen-
tantes de Poder, albergando os 
anseios gerais da coletividade 
e, mesmo que suas escolhas 
pessoais recaiam em interpre-
tações mais restritivas ou es-
pecífi cas, jamais devem agir de 
modo ofensivo, desrespeitoso 
ou, sequer, jocoso. Política não 
é piada, não é brincadeira. 
Deve ser tratada e conduzida 
de forma séria e respeitosa”, 
escreveu a magistrada, em sua 
decisão (ABr) 

acho que nem pra procriador 
servem mais. Mais de R$ 1 bi-
lhão por ano gastos com eles. 
Recebem cesta básica e mais 
material e implementos agríco-
las”. A defesa argumentou, no 
processo, que o deputado não 
tem preconceito com relação à 
raça, aos imigrantes, ao público 
LGBT, aos índios e mulheres. 
“Em todas as opiniões colacio-
nadas pelo demandante, como 
ofensivas aos grupos em ques-
tão, ele notoriamente palestrou 
se utilizando de piadas e bom 

Defesa de Temer deve ser apresentada 
hoje na Câmara

nenhum parlamentar para via-
gem naquela semana, para que 
a gente tenha o maior número 
de deputados e que todos pos-
sam votar a denúncia”, disse. Já 
Beto Mansur trabalha para que 
a votação da denúncia em ple-
nário ocorra na semana seguinte 
ao feriado de 12 de outubro. O 
parlamentar considera possível 
que a votação do parecer na CCJ 
ocorra antes do feriado.

Maia também voltou a dizer 
que a tramitação na Câmara não 
será fatiada por denunciados. 
Apesar da negativa, deputados 
da oposição já anunciaram que 
entrarão com recurso contra a 
análise conjunta da denúncia. 
“Tem diferença dentro da 
denúncia, mas isso não é pro-
blema da Câmara. O problema 
da Câmara é falar sim ou não. 
A segunda parte caberá ao 
Supremo: aceitar, ou não, se a 
decisão da Câmara for sim de-
pois, se desmembrará por crime 
ou não”, afi rmou Maia (ABr).

tem essa questão que envolve o 
PSDB, mas estamos buscando 
o mesmo número de votos pelo 
encerramento dessa denúncia 
também”, disse.

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), reiterou 
que a votação em plenário deve 
acontecer entre os dias 23 e 24 
deste mês. “Já avisei a Assessoria 
Internacional para que não libere 

Temer: lidar com
“mais uma denúncia 

inepta e sem sentido”

Projeto 
reforça 
proibição de 
descarte de 
lixo nas ruas

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara 
aprovou, em caráter conclu-
sivo, proposta que reforça 
a proibição de descarte de 
lixo em locais públicos. O 
texto original do projeto, 
da ex-deputada Liliam Sá, 
previa uma lei para proibir 
as pessoas de jogarem lixo 
em praias, rios, rodovias, 
ruas e praças, e autorizava as 
prefeituras a estabelecerem 
multa para quem descum-
prisse a determinação. O 
valor arrecadado deveria ser 
aplicado em limpeza urbana.

Porém, na Comissão de 
Meio Ambiente, os deputa-
dos optaram por alterar a lei 
que criou a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, para 
reforçar a ideia de que é proi-
bido o descarte de resíduos 
em ruas, praças, parques, 
áreas protegidas e demais 
logradouros públicos. Hoje 
essa lei já proíbe a destina-
ção de resíduos sólidos ou 
rejeitos em praias, no mar 
ou em quaisquer corpos hí-
dricos; lançamento in natura 
a céu aberto, excetuados os 
resíduos de mineração; e a 
queima a céu aberto ou em 
recipientes, instalações e 
equipamentos não licencia-
dos para essa fi nalidade.

O parecer da relatora na 
CCJ, deputada Cristiane 
Brasil (PTB-RJ), foi favo-
rável ao projeto na forma 
do texto aprovado na Co-
missão de Meio Ambiente, 
com subemenda de técnica 
legislativa. A Lei de Resídu-
os Sólidos prevê que quem 
descumpre a legislação está 
sujeito às sanções penais e 
administrativas previstas na 
Lei 9.605/98, que trata de 
condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente. As sanções 
vão desde prestação de ser-
viço à comunidade e multa 
até reclusão de quatro anos, 
no caso do crime de causar 
poluição que resulte em 
danos à saúde humana, por 
exemplo. A proposta segue 
para o Senado (Ag.Câmara). 

STF mantém Fachin como relator 
de ação sobre Aécio

Resultado de cinco anos de discussão, a re-
forma da Lei de Execução Penal , que está na 
Ordem do Dia do Plenário, é uma tentativa de 
solucionar a crise do sistema carcerário bra-
sileiro. Entre outros objetivos, o projeto visa 
reduzir a superlotação dos presídios, melhorar 
a ressocialização dos presos, combater o poder 
do crime organizado dentro das penitenciárias e 
prevenir as rebeliões que provocaram centenas 
de mortes nos últimos anos.

A elaboração do projeto começou em 2012, 
quando o então presidente do Senado, José 
Sarney, nomeou uma comissão de juristas. O 
projeto resultante do trabalho desta comissão 
foi subscrito pelo presidente seguinte, Renan Ca-

lheiros. Um substitutivo apresentado pelo relator 
ad hoc, Antonio Anastasia (PSDB-MG), a partir 
do relatório de Jader Barbalho (PMDB-PA), foi 
aprovado no dia 27 de setembro pela Comissão 
de Constituição e Justiça. O novo texto corrige 
imperfeições técnicas do original e incorpora 
dezenas de sugestões dos senadores. 

O projeto moderniza a Lei de Execução Penal, 
de 1984. Ela é considerada obsoleta em vários 
pontos, contribuindo para a superlotação do 
sistema carcerário. O objetivo da reforma é hu-
manizar os presídios, facilitar a ressocialização 
dos presos e desburocratizar procedimentos. O 
relatório faz um diagnóstico da “situação crítica” 
do sistema carcerário (Ag. Senado).

Reforma da Lei de Execução Penal 
está na pauta do Senado


