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A indolência
da classe média

Em 25 de janeiro de 

1554, um grupo de 

padres da Companhia 

de Jesus, da qual faziam 

parte José de Anchieta 

e Manoel da Nóbrega, 

escalou a Serra do Mar 

e chegou ao planalto 

de Piratininga onde 

encontrou “ares frios e 

temperados como os de 

Espanha” e “uma terra 

mui sadia, fresca e de 

boas águas”. 

Foi construído um colégio, 
o Pateo do Collegio, onde 
o povoado começou a se 

desenvolver e se transformou 
na cidade dinâmica e acolhedo-
ra que atraiu pessoas de todas 
as raças e povos. Apesar do 
brasão: “Não sou conduzido, 
conduzo”, São Paulo ainda 
não alcançou a posição que 
lhe cabe no caminho do pro-
gresso e continuada melhora 
das condições gerais de vida.

De longa data, as riquezas 
da América do Sul têm sido 
alvo de cobiças. Hugo Chávez 
(1954/2013), ex-presidente da 
Venezuela, quis controlar a ri-
queza, mas embriagou-se com 
o poder e o povo continuou su-
focado sem oportunidade para 
evoluir. Agora a geopolítica é 
outra, mas o povo venezuelano 
permanece no abandono. 

A Constituição Venezuela, 
a lei máxima para defender 
os interesses do povo e da 
nação, atende aos princípios 
democráticos? Como sair do 
impasse gerado pelo direito 
da força? Quem deveria assu-
mir interinamente o governo 
para realizar eleições livres, 
de forma imparcial, honesta e 
democrática num prazo bem 
curto? A imprensa livre deveria 
acompanhar tudo atentamente 
e informar ao mundo o que 
estiver se passando? Poderão 
concorrer candidatos com 
fi cha limpa, entregando-se a 
decisão ao voto consciente 
do povo, sem coação e sem 
temores?

No Brasil, estamos passan-
do por difi culdades desde a 
crise da dívida externa nos 
anos 1980, mas a situação se 
foi agravando com a ausência 
de estadistas, e com a classe 
política agindo sempre em 
função da próxima eleição, 
adotando medidas paliativas 
para favorecer a poucos, 
deixando passivos enormes 
aos sucessores. A população 
precisa ser advertida sobre 
as difi culdades, embora não 
tenha criado todos esses pro-
blemas de défi cits nas contas 
e o colossal aumento da dívida 
com a capitalização de juros 
sobre juros.

A situação geral do mundo 
tende para o amadurecimento, 

para a colheita de tudo que 
tem sido semeado. Já temos 
muitos problemas para re-
solver. A prioridade deve ser 
corrigir os estragos no país 
que vem decaindo há décadas 
e resgatar seu povo, o qual 
precisa se mover na direção 
do aprimoramento humano. O 
Brasil não cobiça as riquezas 
da Venezuela, não tem porque 
se envolver nessa briga, sede 
de riqueza e poder da nova 
geopolítica. 

Muito apropriado que se 
defi nam os rumos da previ-
dência nesta fase de revolução 
industrial 4.0 e grandes trans-
formações. No caso de países 
endividados como o Brasil, 
também é importante traçar 
o perfi l da dívida que deve ser 
contida para que a economia 
de um setor não venha a ser 
absorvida por outro sem que 
haja uma real melhora geral.

O otimismo de cidadãos es-
clarecidos resulta da ruptura 
do sistema que desserviu o 
Brasil desde 1985, com a posse 
do vice-presidente José Sarney 
pelo PMDB, que assumiu o 
governo devido ao falecimento 
de Trancredo Neves, ambos 
eleitos indiretamente por um 
Colégio Eleitoral. Seguiram-se 
PSDB e PT que pouco fi zeram, 
e após um breve período de 
euforia com o Real valorizado 
e juros elevados o país foi per-
dendo várias indústrias, não 
educou a população e se endi-
vidou. Revoltados, os eleitores 
escolheram Jair Bolsonaro. 

Os perdedores estão esper-
neando, criando difi culdades 
para o progresso e para a me-
lhora das condições gerais de 
vida. A situação é difícil, agra-
vada com a desordem global. 
O sonho do homem de classe 
média de obter sucesso profi s-
sional para que possa atender 
às necessidades básicas de sua 
família, com padrão de vida que 
lhe permita conforto, lazer e 
educar os fi lhos vai se tornando 
difícil, mas, como criatura de 
essência espiritual, também 
deveria desejar conhecer o 
significado da vida, assim 
como essa também deveria 
ser a aspiração da classe rica 
e daqueles com menor renda. 

O que faz a massa ser in-
fl uenciável é a indolência. O 
apagão mental e a indolência 
estão avançando no Brasil e 
no mundo, o oposto do que o 
ser humano deve ter: clareza, 
simplicidade e naturalidade no 
pensar, falar e agir. Agilidade 
para perceber os problemas e 
buscar soluções sem o como-
dismo paralisante. 

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, é 
articulista colaborador de jornais 

e realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). E-mail: (bicdutra@
library.com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Dos 34 anos, desde a rede-
mocratização do Brasil, 
em 1985, em 30 deles 

o MDB esteve no comando do 
Senado. O único outro partido 
a ser eleito para a Presidência 
foi justamente o DEM, que à 
época tinha o nome de PFL. 
Das 20 eleições desde a rede-
mocratização, o MDB ganhou 
17 delas, sendo 15 regulares e 
duas especiais (para completar 
mandatos). 

Essa estabilidade é singular 
quando analisada a alternância 
partidária nos principais cargos 
políticos no mesmo período: 
seis partidos diferentes co-
mandaram a Câmara e cinco 
conquistaram a Presidência da 
República. A única interrupção 
na sequência de eleições de 
emedebistas para comandar 
o Senado se deu entre 1997 e 
2001. O senador Antônio Carlos 
Magalhães (PFL-BA) foi eleito 
presidente duas vezes naquele 
período. No segundo pleito, 
entretanto, ele tinha o apoio 
do então PMDB.

Dos 34 anos desde a redemocratização do Brasil, em 1985, em 30 

deles o MDB esteve no comando do Senado.
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A proposta do senador La-
sier Martins (PSD-RS), que 
acaba com o voto secreto para 
presidente e outros cargos 
do Senado, está recebendo o 
apoio de outros parlamentares 
para tramitar em regime de 
urgência. Até o início da tarde 
de ontem (5), 19 senadores ha-
viam assinado a lista, incluindo 
quatro líderes partidários, que 
representam toda a bancada, o 
que garante o número mínimo 
necessário de 21 apoiamentos. 
Lasier, no entanto, acredita 
que esse número de adesões 
vai aumentar ao longo da 
semana, visto que outros que 
já assumiram publicamente a 
preferência pelo voto aberto 
ainda não assinaram:

“Quando cheguei aqui, tive 
um impacto ao perceber que 
o Senado tinha donos. O voto 
aberto vai acabar com isso, 
pois vai dar transparência. Os 
senadores novatos que estão 
chegando trouxeram consigo 
esse princípio da transparência, 
tanto que muitos declararam 
seus votos na última eleição 
para presidente da Casa”, 
afi rmou. O projeto modifi ca o 

Lasier acredita que apoio dos senadores ao fi m do voto secreto 

ainda vai aumentar.
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Após a abertura do ano legis-
lativo, na segunda-feira (4), 355 
projetos foram apresentados 
pelos deputados. No primeiro 
dia de trabalho (ontem), mais 
oito projetos complementar e 
sete projetos de decreto legisla-
tivo foram protocolados. Ainda 
não foi apresentada nenhuma 
PEC, que exige, no mínimo, 171 
assinaturas. Entre os deputa-
dos que mais apresentaram 
propostas, estão o veterano 
Rubens Otoni (PT-GO), que 
cumpre seu quinto mandato na 
Casa e apresentou 46 projetos; 
e o novato Rodrigo Agostinho 
(PSB-SP), ex-prefeito de Bau-
ru, que apresentou 45 e mais 
dois projetos  complementares.

Várias dos projetos de Otoni 
querem alterar a recente re-
forma trabalhista. Para ele, a 
reforma “retirou direitos e con-
quistas da classe trabalhadora” 
e “não gerou empregos confor-
me prometido”. Já Agostinho 
focou em projetos que visam 
combater a corrupção entre 
agentes públicos e privados. 
Entre as propostas, ele cita “o 
aumento da pena para crimes 
de corrupção e a questão da 
criminalização do caixa dois 
e do enriquecimento ilícito”, 
além da “punição de partidos 
políticas que atuam no sistema 
de lavagem de dinheiro”.

Deputados fazem fi la para apresentar projetos.
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Começou a tramitar no Se-
nado o projeto que permite 
reduzir a idade mínima para 
uma pessoa com defi ciência 
ser considerada idosa. O pro-
jeto aprovado pela Câmara dos 
Deputados em novembro de 
2018, prevê que uma pessoa 
com defi ciência possa antecipar 
para os 50 anos ou até antes, 
sua classifi cação como idoso.

O projeto foi apresentado 
pelo deputado Eduardo Bar-
bosa (PSDB-MG) em 2011 e 
foi aprovado pela Comissão 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania da Câmara em 
caráter conclusivo em 7 de 

novembro de 2018. O projeto 
modifica o Estatuto do Ido-
so, que classificou a pessoa 
como idosa a partir dos seus 
60 anos.

O projeto será encaminhado a 
uma ou mais comissões perma-
nentes do Senado, onde serão 
designados relatores. Caso siga 
a tramitação que teve na Câma-
ra dos Deputados, no Senado 
também poderá ter caráter 
terminativo e ser aprovado em 
uma comissão sem precisar 
passar pelo Plenário do Senado, 
caso não haja recurso contrário 
de pelo menos nove senadores 
(Ag.Senado).

Deputados federais 
pedem criação de 
duas CPIs

No primeiro dia de trabalho da 
atual legislatura, deputados recém-
-empossados protocolaram na 
Mesa Diretora da Câmara dois pe-
didos de instauração de comissões 
parlamentares de inquérito (CPIs). 
São solicitações de investigação 
sobre o rompimento da barragem 
de  Brumadinho; e contratos do 
BNDES. O primeiro passo agora 
é conferir se não há duplicidade 
de assinaturas. São necessárias 
assinaturas de 171 deputados (1/3 
do total de 513 parlamentares). A 
Constituição exige ainda que as co-
missões tenham fato determinado 
e prazo certo de funcionamento.

Um dos pedidos foi registrado 
pelo deputado Vanderlei Macris 
(PSDB-SP) com o objetivo de 
auditar contratos internacionais 
fi rmados pelo governo brasileiro 
nos últimos anos. “Queremos ava-
liar contratos feitos com Cuba, com 
ditaduras africanas e empréstimos 
do BNDES com a Venezuela que fo-
ram muito mal explicados. Quanto 
se gastou? Que tipo de benefício o 
Brasil teve?”, disse Macris.

Deputada de primeiro mandato, 
Joice Hasselmann (PSL-SP) proto-
colou pedido para criar uma CPI 
sobre o rompimento da Barragem 
da Mina Córrego do Feijão, em Bru-
madinho. “Trabalhei rapidamente 
e coletei mais de 200 assinaturas, 
mais do que as 171 necessárias”, 
disse. Segundo ela, o objetivo é 
iniciar as investigações por Bru-
madinho e estendê-las a todas 
as regiões do País onde existam 
barragens do mesmo tipo. “É um 
tipo de crime que não pode mais 
acontecer”, fi nalizou (Ag.Câmara).

Motortion/iStockphoto

Apenas MDB e DEM elegeram 
presidentes do Senado desde 1985
A eleição do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) para a Presidência do Senado Federal marcou o retorno 
do seu partido ao comando da Casa depois de 18 anos

alguns meses antes havia co-
locado Tancredo Neves e José 
Sarney no Palácio do Planalto. 
Com o apoio do PFL, o sul-
-matogrossense José Fragelli 
(PMDB), que chegara ao Se-
nado como suplente, derrotou 
Luiz Viana Filho (PDS-BA) — 
presidente da Casa entre 1979 
e 1981 — por nove votos de 
diferença. Se na indicação do 
candidato a bancada é um ativo 
para o partido, o seu comando 
é um trampolim efi ciente. 

Em cinco ocasiões, o líder do 
MDB em exercício até a data da 
eleição foi alçado à Presidência 
do Senado: Humberto Lucena 
(PB) em 1993, Jader Barbalho 
(PA) em 2001, Renan Calheiros 
(AL) em 2005 e 2013 e Eunício 
Oliveira (CE) em 2017. A banca-
da do MDB é a maior do Senado 
em 2019, com 13 parlamentares. 
A eleição de Alcolumbre repre-
senta a primeira vez, no período 
democrático, em que o candidato 
eleito para comandar o Senado 
não tinha o endosso da maior 
bancada da Casa (Ag.Senado).

Foram 18 eleições da Mesa 
Diretora no início de cada 
legislatura desde 1985, e o 
partido chegou ao pleito em 
1º de fevereiro com a maior 
representação na Casa em 16 
delas. Uma das exceções foi 
o ano de 1997, quando tinha 
um senador a menos do que o 
PFL, e o resultado foi a primeira 
vitória de ACM, representante 

da maior bancada. A outra 
exceção foi em 1985, ano que 
marcou tanto o retorno de 
um civil ao governo quanto o 
início da hegemonia do MDB 
no Senado. Naquela ocasião, 
o partido tinha 25 senadores, 
bancada exatamente igual à do 
PDS, sucessor da Arena. 

Na eleição da Mesa, entrou 
em ação a mesma aliança que 

Câmara recebeu 355 projetos 
no primeiro dia de trabalho

Deputado em seu terceiro 
mandato, Roberto de Lucena 
(Pode-SP) também figurou 
entre os que mais protocolaram 
propostas no primeiro dia de 
trabalho: 44. Várias dessas pro-
postas visam aprimorar a pro-
teção ao idoso no ordenamento 
jurídico brasileiro. O primeiro 
projeto apresentado na nova 
legislatura quer transformar a 
Bíblia em “Patrimônio Nacional, 
Cultural e Imaterial do Brasil 
e da Humanidade”. Autor da 
proposta, o deputado Pastor 
Sargento Isidório (Avante-BA) 
justifi ca o texto afi rmando que 
a Bíblia é o livro mais lido por 
todas as religiões.

Entre os projetos, alguns 
retomam temas já discutidos 
na Casa. É o caso do projeto da 
deputada Bia Kicis (PSL-DF), 
que institui o Programa Escola 
sem Partido. Na legislatura 
passada, uma comissão especial 
analisou a proposta conhecida 
como Escola sem Partido, mas 
não chegou a votar o relatório 
do ex-deputado Flavinho. O pro-
jeto principal, do ex-deputado 
Erivelton Santana, que não foi 
reeleito, foi arquivado. Porém, a 
discussão do tema também pode 
ser retomada pelo desarquiva-
mento de projetos apensados 
cujos autores tenham sido 
reeleitos (Ag.Câmara).

Senado: voto aberto recebe apoio 
para tramitar com urgência

Regimento Interno do Senado 
para acabar com o voto secreto 
nas eleições para presidente e 
vice-presidente da Casa, para 
secretários e suplentes da Mesa 
Diretora e para presidentes e 
vices das comissões temáticas.

O texto está na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) — 
onde aguarda designação de um 
relator — e é defendido pelos 
parlamentares que pregam a 
necessidade de transparência 
no Legislativo e o direito do ci-
dadão de saber a opinião de seu 
representante. Lasier já vinha 

defendendo o voto aberto desde 
o ano passado, quando entrou 
em atrito com o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL), um  dos 
maiores críticos da proposta.  Se 
aprovado o projeto, as votações 
secretas no Senado fi carão res-
tritas à escolha de autoridades 
(como embaixadores e direto-
res de agências reguladoras); à 
suspensão das imunidades de 
senador durante estado de sítio; à 
exoneração do procurador-geral 
da República; ou por “determi-
nação do Plenário”, conforme o 
Regimento Interno (Ag.Senado).

Baixar idade para 
classifi car pessoa com 
defi ciência como idoso

Aos 50 anos 

uma pessoa 

com defi ciência 

já poderia ser 

classifi cada 

como idosa.

Usinas eólicas no mar 
em análise na Câmara

O projeto do Senado, autoriza 
a implantação de usinas no mar 
para a geração de energia elétrica 
a partir de fontes eólica e solar. 
As plataformas poderão ser ins-
taladas no mar territorial (até 22 
km da costa) e na zona econômica 
exclusiva (até 370 km). O texto, 
que foi apresentado pelo senador 
Fernando Collor, também admite 
a implantação das usinas nas 
chamadas águas interiores, como 
lagos e rios. 

A proposta autoriza a im-
plantação de parques eólicos 
com potência superior a cinco 
mil quilowatts (kW) em águas 
interiores, no mar territorial e 
na zona econômica exclusiva. 
As usinas solares com potência 
superior a mil kW poderão ser 
implantadas em terras ou corpos 
d’água sob domínio da União. O 
edital de licitação deverá trazer 
uma minuta básica do contrato, 
além de informações sobre os 
“prismas eólicos e fotovoltaicos”. 

O contrato de concessão deve 
garantir ao concessionário o 
direito de instalar estruturas 
no leito marinho. O documento 
também precisa defi nir o espaço 
subaquático destinado à passa-
gem de dutos e cabos. O projeto 
será analisado pelas comissões 
de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável; Minas e 
Energia; Finanças e Tributação; e 
Constituição e Justiça. Depois se-
gue para o Plenário (Ag.Câmara).


