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É a inclusão,
seu estupido

Parece que o eleitor não 

sabe o que quer, lendo 

a importantíssima 

pesquisa do DataFolha 

deste fi nal de semana. 

Coloca Lula em primeiro 

lugar nas pesquisas

Diz admirar a experi-
ência como atributo 
fundamental para um 

presidenciável.
E quer Lula na cadeia. Cui-

dado! O eleitor está sendo coe-
rente. Ele quer Lula na cadeia, 
Temer processado porque, ao 
lado da competência, exige e 
vai cobrar um comportamento 
ético. Daí a enorme difi culdade 
de Lula e de qualquer outro que 
esteja envolvido nas acusações 
e processos decorrentes da 
Lava Jato.

Mas, erro grosseiro, pensar 
que a discussão de 2018 se 
esgota na ética. Ela começa 
pela ética e avança para o tema 
de sempre. Há um padrão nas 
sete eleições ocorridas desde a 
democratização. Com infl ação 
alta e desorganização da eco-
nomia, venceu quem vendia 
futuro e esperança (Collor) 
contra todos que de alguma 
forma representavam “o que 
estava aí”.

Venceu Fernando Henri-
que, que personalizava o real, 
esperança de infl ação baixa, 
retomada do emprego e do 
desenvolvimento. Venceu Lula 
quando conseguiu, depois de 
três derrotas, conciliar a men-
sagem de equilíbrio (graças a 
Palocci) com a esperança de 
promover inclusão social em 
um cenário de economia então 
estabilizada.

E venceu Dilma quando, 
apesar de tudo, signifi cava a 
continuidade da inclusão. Vale 
dizer: em sete eleições, sempre 
o mesmo, apesar de tantas 
diferenças. Há uns 20 e tantos 
por cento ideológicos, à direita, 
geralmente saídos da classe 
média do sul-sudeste do País 
com uma agenda que privilegia 

a ordem, a estabilidade, a ética.
Há outros 20 e poucos por 

cento ideológicos, à esquerda, 
também saídos dessa mesma 
classe média, das corporações, 
dos sindicatos e de setores 
como a universidade que privi-
legiam o repertório tradicional 
e conhecido da esquerda. Mas 
quem ganha eleição, quem está 
invicto são 40 a 50 por cento. 
Não são ideológicos. Não se 
defi nem ou se localizam por 
região. São vitimas da desigual-
dade. Não tem plano de saúde. 
Sofrem com o SUS. Com as 
escolas públicas, péssimas. E 
para eles a violência é mais que 
o assalto ao carro ou a casa – a 
violência é ver os fi lhos mortos 
na frente do barraco pelas balas 
perdidas.

Querem e precisam de es-
perança. E esta vem da capa-
cidade de o candidato apontar 
para o caminho da inclusão, 
da melhoria social. Se vier de 
alguém que, além disso,  tam-
bém passa experiência, como 
Fernando Henrique, ótimo. Se 
vier de alguém que transmitia 
amadurecimento (Lula, paz e 
amor), ótimo. Mas se não hou-
ver esse alguém, serve quem 
promete ainda que falsamente 
(Collor).

As pesquisas confi rmam que 
há enorme espaço e exigência 
para a ética e a experiência. 
Mas elas serão inúteis se quem 
as defende não for visto como 
esperança de inclusão, se não 
souber falar para quem precisa 
e não para a avenida Paulista. 
O futuro da eleição está nas 
mãos, portanto, de quem é 
sensato/responsável. Ou estes 
produzem a alternativa inclu-
siva ou entregam a eleição 
ao inesperado/demagógico/
populista,

Vale dizer, lembrando a 
famosa eleição do Clinton. No 
Brasil, não é a economia. 

É a inclusão, seu estúpido!
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O presidente Michel Temer 
comemorou ontem (4) a parti-
cipação dos micro e pequenos 
empresários na economia e na 
geração de empregos no país. 
Ele se manifestou em seu perfi l 
na rede social Twitter, para 
lembrar o Dia Nacional da Micro 
e Pequena Empresa. 

Segundo o presidente, eles 
representam mais de 98% das 
empresas brasileiras, 27% do 
PIB e são responsáveis por quase 
60% do emprego. “São pessoas 
que não saem na TV, não dão 
entrevistas, mas trabalham, cada 
um, 24 horas por dia por uma 
vida melhor. E coletivamente por 
Brasil melhor. Vamos comemorar 
o que todo brasileiro quer e me-
rece: o Brasil, defi nitivamente, 
voltou a empregar”, disse.

Para Temer, quando alguém 
conquista o emprego, além do 
dinheiro, aumenta também a 
auto-estima e a dignidade da 

Presidente da República, Michel Temer.

O depoimento do advogado 
Willer Tomaz de Souza na CPMI 
que investiga irregularidades 
na empresa JBS, foi feito on-
tem (4) a portas fechadas. O 
advogado convenceu o presi-
dente da CPMI, senador Ataídes 
Oliveira (PSDB-TO), com o 
argumento de que o inquérito a 
que responde está em segredo 
de Justiça e, além disso, alegou 
que deve guardar sigilo profi s-
sional sobre seus processos. Só 
deputados e senadores acom-
panharam a reunião.

O relator da comissão, de-
putado Carlos Marun (PMDB-
-MS), deixou a oitiva satisfeito 
com informações prestadas por 
Willer Tomaz. O advogado foi 
denunciado pelo empresário 
Joesley Batista, que o acusou 
de ter agido para cooptar o 
procurador do MPF Angelo 
Goulart Villela, para atuar como 
infi ltrado na força-tarefa da 
Operação Greenfi eld.

Pela consistência das infor-
mações que estão sendo pres-
tadas, saio muito convencido 
da honestidade das informações 
apresentadas pelo doutor Wil-
ler”, afi rmou Marun, ressaltando 

Relator da comissão, deputado 

Carlos Marun.

A defesa do presidente Mi-
chel Temer entregou na tarde 
de ontem (4), na Comissão 
de Constituição e Justiça 
da Câmara, a argumentação 
contrária à segunda denúncia 
apresentada pela Procurado-
ria Geral da República (PGR). 
O material foi protocolado 
pelo advogado Eduardo Car-
nelós. Temer é acusado pelos 
crimes de obstrução de Justiça 
e organização criminosa junto 
com os ministros Moreira 
Franco e Eliseu Padilha.

Mais cedo, os advogados de 
Moreira Franco e Eliseu Padilha 
já tinham protocolado as respec-
tivas defesas na CCJ.  Carnelós 
argumentou que a denúncia é 
uma das “mais absurdas acu-
sações que se tem notícia na 
história”, com a apresentação de 
fatos que precedem o exercídio 
do mandato de Temer. Para 
o advogado, o objetivo do ex-
-procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, era destituir 
Temer da Presidência.

“A denúncia não traz nenhu-
ma prova daquilo que alega e o 
alega de forma inepta (…). Ela 
é toda amparada na palavraa 
de delatores que fi zeram um 

Entrega da defesa do presidente Michel Temer

a CCJ da Câmara.

O presidente do Congres-
so, senador Eunício 
Oliveira, disse que as 

mudanças irão “eliminar as 
contradições programáticas” e 
atendem a uma “reivindicação 
que se estende para além do 
processo eleitoral”. “Trata-se 
de medidas que se debruçam 
sobre a nova ordem democrá-
tica em busca de mais ética, 
transparência, justiça e equilí-
brio no âmbito da representa-
ção política do Brasil”, afi rmou.

Aprovada pelos senadores, a 
proposta é originária do Sena-
do, mas como foi alterada na 
Câmara, precisou de uma nova 
votação dos senadores.Caso 
as propostas de criação de um 
fundo público para fi nanciar 
campanhas não sejam aprova-
das até a próxima sexta-feira 
(6), esta será a única mudança 
de reforma política que valerá 
para as eleições de 2018.

Além de proibir coligações 
partidárias em eleições para 
deputados e vereadores, a 
partir de 2020, a emenda cria 

O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, disse que as mudanças atendem a uma 

“reivindicação que se estende para além do processo eleitoral”.

A facilitação nos processos 
para abertura e fechamento 
de empresas será tema de 
audiência pública da Comissão 
Mista de Desburocratização. 
Requerimento neste sentido, 
do senador Antonio Anasta-
sia (PSDB MG), foi aprovado 
ontem (4). Um dos pontos a 
serem tratados na audiência 
será a fl exibilização das regras 
aplicadas aos serviços notariais 
e de registro, responsáveis por 
formalizar atos jurídicos. 

A intenção é a estimular a 
concorrência entre cartórios 
e melhorar a qualidades dos 
serviços prestados à po-
pulação. Também deve ser 

discutida a redução do tempo 
necessário para concessão 
de patentes pelo Instituto 
Nacional da Propriedade In-
dustrial (INPI), em especial 
para medicamentos.

A Comissão Mista de Desbu-
rocratização, que tem Anastasia 
como relator, foi criada em 8 
de dezembro de 2016 por ato 
conjunto dos presidentes do 
Senado e da Câmara dos De-
putados. O objetivo é avaliar 
processos, procedimentos e 
rotinas realizados por órgãos 
e entidades da administração 
pública federal, bem como as 
respectivas estruturas organi-
zacionais (Ag.Senado).

Demissão de servidor 
por ‘insufi ciência de 
desempenho’

A Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado aprovou ontem 
(4) regras para a demissão de ser-
vidor público estável por “insufi ci-
ência de desempenho”, aplicáveis 
a todos os Poderes, nos níveis 
federal, estadual e municipal. A 
regulamentação tem por base 
o substitutivo apresentado pelo 
relator, senador Lasier Martins 
(PSD-RS), a projeto da senadora 
Maria do Carmo Alves (DEM-SE). 
A matéria ainda passará por três 
comissões, a começar pela Comis-
são de Assuntos Sociais.

Debate de quase duas horas 
antecedeu a votação, encerrada 
com nove votos favoráveis à pro-
posta e quatro contrários. Pelo 
texto, o desempenho funcional 
dos servidores deverá ser apurado 
anualmente por uma comissão 
avaliadora e levar em conta, entre 
outros fatores, a produtividade e a 
qualidade do serviço. Deve ser ga-
rantido o direito ao contraditório e 
à ampla defesa. No texto de Maria 
do Carmo, a responsabilidade 
pela avaliação de desempenho 
seria do chefe imediato de cada 
servidor. Ao justifi car sua opção 
por transferir a tarefa a uma co-
missão, Lasier Martins afi rmou 
que nem sempre o chefe imediato 
é um servidor estável, mas sim um 
comissionado sem vínculo efetivo 
com a administração pública. 

O relator disse que também 
pesou na sua decisão temores 
de entidades representativas dos 
servidores, expostas em debate 
na CCJ. Para as entidades, não 
seria razoável deixar exclusiva-
mente a cargo da chefi a imediata 
uma avaliação que levar à exone-
ração de servidor estável. Segun-
do ele, foi citado o risco de uma 
decisão de tamanha gravidade 
ser determinada “por simpatias 
ou antipatias no ambiente de 
trabalho”.

Quanto à periodicidade das 
avaliações, Maria do Carmo havia 
sugerido elas ocorressem a cada 
seis meses. Ao justifi car a opção 
por processos com periodicidade 
anual, Lasier afi rmou que seis me-
ses seria um intervalo de tempo 
“muito curto” para a realização 
das avaliações, gerando carga de 
atividades que nem todos órgãos 
públicos estariam aptos a cumprir 
com  a necessária efi ciência.

De acordo com o substitutivo, a 
apuração do desempenho do fun-
cionalismo deverá ser feita entre 
1º de maio de um ano e 30 de abril 
do ano seguinte. Produtividade 
e qualidade serão os fatores ava-
liativos fi xos, associados a outros 
cinco fatores variáveis, escolhidos 
em função das principais ativida-
des exercidas pelo servidor no 
período. Estão listados, entre ou-
tros, “inovação, responsabilidade, 
capacidade de iniciativa, foco no 
usuário/cidadão” (Ag.Senado).

A
nt

on
io

 C
ru

z/
A

B
r

A
g.

C
âm

ar
a

G
ilm

ar
 F

el
ix

/A
g.

C
âm

ar
a

G
iv

al
do

 B
ar

bo
sa

/A
g.

O
 G

lo
bo

Congresso promulga 
emenda que veda coligações 

e tempo de propaganda
O Congresso Nacional promulgou ontem (4) a Emenda que veda as coligações de partidos em eleições 
proporcionais e estabelece a cláusula de desempenho, que gradativamente impede a propaganda de 
rádio e TV e o repasse de dinheiro do fundo partidário a partidos pequenos

uma cláusula de desempenho 
para que os partidos só tenham 
acesso aos recursos do Fundo 
Partidário e ao tempo de pro-
paganda gratuita no rádio e 
na televisão se atingirem um 
patamar mínimo de candidatos 
eleitos em todo o país.

A partir de 2030, somente 
os partidos que obtiverem no 
mínimo 3% dos votos válidos, 

distribuídos em pelo menos um 
terço dos estados, terão direito 
aos recursos do Fundo Partidá-
rio. Para ter acesso ao benefício, 
os partidos também deverão ter 
elegido pelo menos 15 deputa-
dos distribuídos em pelo menos 
um terço dos estados.

O mesmo critério será ado-
tado para defi nir o acesso dos 
partidos à propaganda eleitoral 

gratuita no rádio e na televisão. 
A mudança, no entanto, será 
gradual, começando pelo piso 
de 1,5% dos votos válidos e 
nove deputados federais eleitos 
nas eleições de 2018; chegando 
a 2% e 11 deputados eleitos, 
em 2022; a 2,5% e 13 eleitos 
em 2026, até alcançar o índice 
permanente de 3% e 15 eleitos 
em 2030 (ABr).

Advogado de Temer entrega defesa 
do presidente à CCJ da Câmara

inadvertidamente e os áudios 
divulgados recentemente, com 
diálogo entre os delatores, 
“apontam a indecência dos 
fatos”.

O advogado está confi ante 
que os deputados negarão 
mais uma vez a autorização 
para que o STF analise este 
processo. “Acreditamos que 
tanto a Comissão de Consti-
tuição e Justiça, quanto o ple-
nário, novamente impedirão 
que essa tentativa de golpe se 
efetive”, disse Carnelós (ABr).

grande negócio atendendo os 
interesses do então procurador-
-geral da República, que conse-
guiu fazer com que os delatores 
falassem aquilo que ele queria 
e deu em troca a imunidade”, 
declarou Carnelós.

O advogado disse ainda que a 
acusação é inconsistente, sem 
suporte probatório e “fruto de 
uma indecente espécie de licita-
ção” entre os integrantes da PGR 
e os delatores. Cornelós ressal-
tou também que as gravações 
usadas na acusação foram feitas 

Advogado da JBS foi ouvido 
sigilosamente por CPMI

que é urgente o depoimento do 
ex-procurador geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, que será 
convidado a comparecer à CPMI.

Segundo Marun, Willer disse 
que Angelo Goulart teve inte-
resse em ser protagonista de 
um processo de delação dos 
irmãos Batista, mas as conver-
sas nunca evoluíram. O relator 
acrescentou que o advogado da 
JBS apontou um complô que 
envolveu uma série pessoas em 
empresas e membros de insti-
tuições que visavam derrubar o 
presidente Temer (ABr).

Micro e pequenos empresários 
‘respondem por volta do emprego’

família. “E dignidade é o que se 
tem de maior valor na vida. O 
meu trabalho é esse, devolver 
os empregos e a dignidade aos 
brasileiros. É só o começo”.

Segundo o IBGE, a taxa de 
desemprego do país caiu 0,8 
ponto percentual em relação ao 
trimestre encerrado anterior. O 
índice fechou o período maio a 

julho deste ano em 12,8%. No 
trimestre encerrado em abril 
a taxa de desemprego havia 
sido de 13,6%. Os dados indi-
cam que o país ainda tem 13,3 
milhões de desempregados e a 
queda na taxa de desemprego 
é infl uenciada, principalmente, 
pelo aumento da informalidade 
no mercado de trabalho (ABr).

Burocracia para abertura de 
empresas será tema de audiência


