
Página 4

Política
São Paulo, sexta-feira, 29 de março de 2019

www.netjen.com.br

Sem tempo para errar 
e sem toma lá dá cá

Não está fácil para o 

Presidente Bolsonaro 

colocar em prática uma 

de suas promessas de 

campanha: acabar com 

a “velha política” do 

“toma lá dá cá”! 

O povo, em sua maioria, 
acreditou na promessa, 
apoiou, votou e agora 

espera que realmente ela possa 
ser cumprida. Não dá mais! No 
governo passado assistimos 
Brasília se transformar num 
verdadeiro balcão de negócios 
quando, para se livrar de duas 
acusações e ser investigado no 
STF, o então presidente Temer 
teve que “vender a alma” para 
os deputados. E pagou com di-
nheiro público. Uma vergonha!

Bolsonaro prometeu acabar 
com isso, mas não está fácil. O 
uso do cachimbo deixou a boca 
torta e os deputados continu-
am do mesmo jeito. Hoje não 
está explícito o “toma lá dá 
cá”, até porque os deputados 
já viram que essa política aca-
bou na era bolsonarista, mas 
a verdade é que nos últimos 
dias azedou o relacionamento 
entre o governo e o Congresso.

No último dia 26, os líderes 
partidários resolveram desen-
gavetar e colocar em votação 
uma proposta que estava para-
da desde 2015. Resultado em 
segunda votação: 453 votos a 
favor e 6 contra. Por mais que 
aliados do presidente digam 
que não foi uma derrota, foi 
sim! Embora ainda tenha que 
passar pelo Senado, engessar 
o orçamento é tudo que um 
administrador público não 
precisa. Com essa atitude o 
Congresso resolveu afi rmar 
as suas atribuições, uma delas 
o orçamento, que no dizer do 
Presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, “o Legislativo aprova e o 
governo executa”. É evidente 
que deve ser assim em qual-
quer democracia.

Fica claro também que ao 
desengavetar uma proposta 
de quatro anos atrás e que 
mexe com o “calcanhar de 
Aquiles” do Executivo, os 
deputados querem mandar o 
recado e mostrar “quem man-
da” no Legislativo, quer dizer, 
quem vai aprovar as reformas 
pretendidas, quando e como. 
Com a proposta aprovada de 
repente, o governo fi ca obriga-
do a cumprir todo o gasto de 
investimento, fi cando a parte 
do custeio para o governo, dei-
xando pouquíssima margem 
de manobra para remaneja-
mentos, que até então eram 
realizados e são necessários.

A relação Executivo X Le-
gislativo precisa melhorar. 
Urgentemente. Os deputados 
já perceberam que sem a re-
forma da Previdência o país 
não anda e agora a bola está 
com eles. Com uma reforma 
da Previdência razoável, o 
país teria condições de uma 
retomada de seu crescimento, 
com investimentos privados 
e um consequente aumento 
da arrecadação. O presidente 
está endurecendo o diálogo 
com os deputados e isso não 
é bom! Quem é do ramo sabe 
que sem diálogo não se tem 
êxito na vida pública. Ulysses 
Guimarães já dizia que “a saliva 
é o combustível do político”.

Convenhamos que o próprio 
Presidente não se ajuda. Expe-
riente que é, deveria saber que 
uma coisa é o período eleitoral 
e outra é governar.

As falas e ações estabanadas 
de alguns poucos ministros 

tem “ajudado” a oposição. O 
Ministro da Economia Paulo 
Guedes não foi à CCJ para 
prestar esclarecimentos aos 
deputados sobre a reforma da 
Previdência e isso pegou mal 
também. Alegou que ainda 
não fora nomeado o relator da 
Comissão, como se isso fosse 
de sua alçada! Falta traquejo.

Os fi lhos do presidente, em 
que pese terem sido eleitos 
pelo povo, deveriam deixar o 
pai governar. Seus aliados do 
PSL não precisavam colocar 
as “laranjas” no caminho do 
presidente, a ponto de der-
rubar um ministro e deixar 
outro num total ostracismo. 
Fragilizou o governo. O uso 
das redes sociais pelo pró-
prio Presidente tem ajudado 
pouco. Na CCJ, os deputados 
revoltados com a ausência 
de Guedes levantaram placas 
chamando Bolsonaro e Guedes 
de fujões. Uma outra placa 
dizia: “Vai debater reforma no 
Twitter?”, em clara alusão ao 
uso das redes sociais. 

Mas não é difícil entender 
o presidente. Convicto de 
que quer acabar com a “velha 
política”, no que está corretís-
simo, não se dispõe a dialogar 
com os deputados, achando 
que agora “é com eles”. Está 
errado. O projeto é do Execu-
tivo e quem vai aprovar são os 
deputados. Precisa conversar, 
usando o “combustível”. Seus 
articuladores políticos, por 
mais experientes que sejam, 
não têm conseguido avançar 
um milímetro nessa direção. 
As prisões do ex-presidente 
Temer e do ex-Ministro Mo-
reira Franco atrapalharam o 
andamento da reforma da Pre-
vidência, por laços familiares.

Não há tempo para errar. A 
situação econômica do país 
não suporta mais uma nova 
recessão. Os empresários, 
muitos que acreditaram no 
novo governo, começam a dar 
mostras de desânimo. Afi nal, 
são quase três meses, nos quais 
quase dois com os deputados 
na ativa, e a “velha política” 
parece que não foi embora. 
Falta um rumo para implantar 
a proposta do Ministro da Eco-
nomia, já referendada pelos 
empresários, além de faltar 
rumos para outras áreas.

É certo que existem depu-
tados que estão debutando 
nos cargos. Querem “mudar 
o mundo”, vislumbrados com 
o poder, mas possuem pouco 
traquejo para lidar com as 
raposas que ainda perma-
neceram. A faxina eleitoral 
foi grande, mas incompleta. 
Está passando da hora do 
Presidente estabelecer sua 
base confi ável no Legislativo, 
constituindo uma articulação 
política com os parlamentares, 
sem os quais não teremos a 
reforma da Previdência. E sem 
ela o país não anda, o dólar vai 
disparar, os juros vão subir e a 
economia vai sucumbir.

A oposição começa a entrar 
em campo. Até agora essa 
tarefa esteve a cargo dos seus 
correligionários, dos filhos, 
de assessores dos fi lhos, de 
alguns ministros, e mesmo 
com algumas ações do próprio 
Presidente, que não se contém 
nas redes sociais. Sem tempo 
para errar e sem o “toma lá dá 
cá”, vamos assistir um jogo de 
braço. Que Deus dê sabedoria 
ao Presidente e aos deputados. 
O Brasil está esperando.

(*) - Professor de Direito Eleitoral no 
Curso de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie campus 

Campinas, onde é Diretor do Centro 
de Ciências e Tecnologia.

Gilson Alberto Novaes (*)

O ex-governador de Minas 
Gerais Fernando Pimentel (PT) 
tornou-se réu em uma ação 
penal relacionada à Operação 
Acrônimo, na qual é suspeito 
dos crimes de lavagem de di-
nheiro e tráfi co de infl uência.

Trata-se de uma das quatro 
denúncias contra Pimentel 
originadas pela Acrônimo. Ele 
foi acusado de não declarar re-
cursos utilizados na campanha 
de 2014, no chamado “caixa 2”. 

O processo contra o ex-go-

vernador tramitava no Superior 
Tribunal de Justiça, mas foi 
remetido à Justiça Eleitoral de 
Minas após ele encerrar o man-
dato, em dezembro. Segundo 
a denúncia, ele teria cometido 
irregularidades quando era 
ministro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, no governo 
de Dilma Rousseff. A defesa 
de Pimentel sempre negou 
qualquer ilegalidade e disse 
que se manifestará nos autos 
do processo (ABr).

O partido da junta militar da Tailândia foi o 
mais votado nas eleições legislativas realizadas 
no último domingo (24), recebendo o apoio de 8,4 
milhões de eleitores. O resultado foi revelado pela 
Comissão Eleitoral tailandesa durante coletiva de 
imprensa ontem (28) e informa que o segundo 
partido mais votado foi o opositor Pheu Thai, leal 
ao ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, com 
7,9 milhões de votos.

Por sua vez, o “Futuro em Frente”, bastante 
popular entre os jovens, fi cou na terceira colocação 
obtendo mais de 6,2 milhões de votos. Durante o 
anúncio, a Comissão evitou falar sobre o impacto 
dos números na distribuição dos assentos na 
Câmara. No entanto, de acordo com as regras 

eleitorais, o Puea Thai está na liderança com 137 
posições, contra 97 do Palang Pracharat, partido do 
general Prayuth Chan-ocha. Os resultados ofi ciais 
serão publicados apenas no dia 9 de maio, após a 
coroação do rei Maha Vajiralongkorn. 

Uma coalizão de sete partidos pró-democracia 
liderada pelo Puea Thai declarou, com base em 
sua análise, que havia conquistado 255 dos 500 
assentos na Câmara, alegando assim o direito de 
formar um governo. O problema, no entanto, é que 
o primeiro-ministro será escolhido pelos deputados 
junto com o Senado, cujos 250 membros serão 
totalmente nomeados pelo Exército, o que sugere 
que eles apoiarão o atual premier, autor do golpe 
de 2014 (ANSA).

O ministro Edson Fachin 
multou a campanha de Fer-
nando Haddad (PT) à Pre-
sidência em R$ 176,5 mil em 
decorrência de irregularida-
des na internet. A decisão foi 
assinada na terça-feira (26). 
Ainda cabe recurso.

Segundo a decisão, docu-
mentos do Google compro-
varam que a campanha de 
Haddad contratou, por R$ 88,2 
mil, o impulsionamento de 
conteúdo desfavorável ao en-
tão adversário Jair Bolsonaro.

De acordo com os autos do 
processo, o contrato previa o 
aparecimento, nos primeiros 
resultados de busca do Google, 
do site intitulado “A Verdade 
sobre Bolsonaro”, no qual se 
veiculava trechos negativos 
de uma matéria jornalística 
do jornal norte-americano 
The New York Times sobre o 
candidato do PSL. A defesa 
sustentou que o conteúdo 
impulsionado dizia respeito 
somente à “reprodução de ma-
téria jornalística amplamente 
divulgada, que se mostrou 
inapta a desequilibrar a dis-
puta eleitoral”, motivo pelo 

Campanha de Fernando Haddad (PT) à Presidência

multada em R$ 176,5 mil.

Acertado encontros 
mensais entre 
governo e senadores

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, receberá mensal-
mente o ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, para encontros 
com os líderes partidários e os 
demais parlamentares. O anúncio 
foi feito após uma reunião entre 
os dois. Davi explicou que a visita 
foi uma iniciativa do ministro, 
num ato de “grandeza”. Para ele, 
todas as partes estão compro-
metidas com um estreitamento 
das relações.

Onyx enfatizou que o Executi-
vo e o Legislativo precisam estar 
juntos para dar respostas adequa-
das aos problemas da sociedade. 
Ele afi rmou que o Senado tem 
contribuições “valiosíssimas” 
para fazer. “O Legislativo repre-
senta legitimamente a sociedade 
e cabe a ele dar o comando para 
que o Executivo concentre mais 
esforços na área A, B ou C”.

O ministro falou dos recentes 
desentendimentos entre os pre-
sidentes da República, Jair Bolso-
naro, e da Câmara, Rodrigo Maia. 
Onyx comparou o clima entre as 
autoridades a uma “febre”, que 
exige um período de recuperação, 
mas destacou que já estão na fase 
do “apaziguamento”. Davi minimi-
zou a briga e reforçou a necessida-
de de se “aparar as arestas” entre 
os poderes. “Na política, é natural 
divergir. O presidente da Câmara 
tem uma pauta, ele dialoga com os 
deputados, é legítimo”, observou 
(Ag.Senado).

Ulysses Guimarães 
no Livro dos
Heróis da Pátria

O nome de Ulysses Guima-
rães (1916-1992), ex-presi-
dente da Assembleia Nacional 
Constituinte, será incluído no 
Livro dos Heróis e Heroínas 
da Pátria. A proposta consta 
do projeto da Câmara, apro-
vado em Plenário do Senado 
na última quarta-feira (27). 
De iniciativa do Ministério da 
Cultura, a proposta vai à sanção 
presidencial.

Colega de Ulysses na Assem-
bleia Constituinte, o senador 
Paulo Paim (PT-RS) afi rmou 
que Ulysses Guimarães foi o 
grande líder da Constituição 
Cidadã. “Essa Constituição 
cidadã foi o grande pacto que 
o país fez naquele momento tão 
importante da história. Ulysses 
Guimarães estará sempre na 
nossa memória. Me lembro que 
ele dizia, no exercício da Pre-
sidência: ‘Srs. Constituintes, 
não há acordo, vamos a voto’. 
E assim votamos e construímos 
a Constituição”.

Ulysses Guimarães elegeu-se 
pela primeira vez deputado 
federal por São Paulo em 1951, 
conseguindo depois 10 reelei-
ções sucessivas, exercendo 
mandatos até sua morte, em 
1992. Em sua trajetória polí-
tica, destacou-se no combate 
à ditadura militar e na luta em 
defesa das liberdades civis e 
políticas. Foi uma das principais 
vozes na campanha das Diretas 
Já, que em 1984 levou milhões 
de cidadãos às ruas pelo fi m do 
regime e pelas eleições diretas 
para presidente da República. 
Ulysses é apontado como um 
dos responsáveis pela transição 
pacífi ca para a democracia, em 
1985 (Ag.Senado).

A iniciativa partiu da se-
nadora Eliziane Gama 
(MA), líder do PPS, 

com o apoio de outros cinco 
líderes partidários: Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), Edu-
ardo Girão (Pode-CE), Alvaro 
Dias (Pode-PR), Major Olim-
pio (PSL-SP) e Jorge Kajuru 
(PSB-GO).

Eliziane disse que conversou 
com o ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sérgio Moro, 
e com o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia para que a matéria 
começasse a ser discutida pelo 
Senado. “Nós temos duas pau-
tas importantes para o Brasil, a 
Previdência e a segurança. E o 
Congresso é grande o sufi ciente 
para os dois debates”, afi rmou.

Depois de protocolada no 
Senado, a proposta original do 
pacote anticrime, dividida em 
três projetos (todos na Câma-

Senadora Eliziane Gama articulou para que projetos anticrime 

sejam analisados também pelo Senado.
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Com críticas veementes às 
declarações do presidente da 
República, Jair Bolsonaro, e 
do ministro de Relações Exte-
riores, Ernesto Araújo, sobre 
os 55 anos do golpe militar 
de 1964, o senador José Serra 
(PSDB-SP) recomendou que 
o governo se contenha no que 
chamou de “exaltação de uma 
das piores coisas que já aconte-
ceu no Brasil”. Único integrante 
do Congresso atual que foi 
perseguido durante a ditadura 
militar, Serra salientou que foi 
exilado por 14 anos.

“Fui inclusive condenado de 
maneira arbitrária, sem proces-
so legal, à prisão, por discursos 
que tinha feito em 1963, antes 
do golpe”, afi rmou o senador, 
que era líder estudantil e negou 
o vínculo da esquerda pré-golpe 
com um projeto de luta armada. 
Observou que a quebra na insti-
tucionalidade em 1964 resultou 
de uma série de fatores, como a 
retração na atividade econômi-
ca, o descontrole da infl ação e a 
divisão entre os militares quanto 

Senador José Serra (PSDB-SP).
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Pacote anticrime do governo deve 
começar a tramitar no Senado

O pacote anticrime do governo deve começar a tramitar na CCJ do Senado
mais de 80 projetos em trami-
tação e esses projetos serão 
apensados no momento certo. 
Temos o projeto do Moro para 
dar o pontapé e a partir disso 
ter a construção de um texto, 
teremos ao fi nal um substitutivo 
com a junção de várias ideias, 
de vários senadores”.

Questionada sobre a pos-
sibilidade de “concorrência” 
com a Câmara no trâmite da 
matéria, Eliziane entende que 
as duas Casas podem traba-
lhar juntas. “Tanto a Câmara 
quanto o Senado podem fazer 
o debate. O que sair daqui vai 
passar lá e vice-versa. O que 
nós teremos ao fi nal são leis 
que vão combater aquilo que 
todos nós queremos, o combate 
à corrupção, ao crime organiza-
do, ao narcotráfi co, que é uma 
necessidade premente hoje no 
Brasil”, resumiu (Ag.Senado).

ra), será levada à CCJ. Antes 
da indicação do relator, aberto 
o prazo para apresentação de 
emendas, deverão ser apen-

sados projetos em tramitação 
no Senado com temas relacio-
nados, explicou a senadora. 
“Nós temos aqui no Senado 

Fachin multa campanha de Haddad 
por notícias contra Bolsonaro

qual a reclamação aberta pela 
campanha de Bolsonaro não 
mereceria prosperar. Fachin 
discordou do argumento. 

“Ao contrário do que afi rmam 
os representados, não se tratou 
unicamente da reprodução de 
matéria jornalística amplamen-
te divulgada, haja vista que se-
quer a matéria foi reproduzida, 
mas de diversos destaques ora 
atribuídos à citada matéria de 
jornal, ora de autoria do pró-

prio site, contendo críticas 
desfavoráveis e ofensivas ao 
candidato adversário”, escre-
veu. O ministro ressaltou que a 
legislação eleitoral permitia o 
impulsionamento na internet 
“apenas com o fi m de promo-
ver ou benefi ciar candidatos 
ou suas agremiações”. Ele 
fi xou a multa no dobro do 
gasto com a contratação do 
serviço, conforme previsto na 
legislação (ABr).

José Serra critica exaltação
ao golpe de 1964

ao apoio ao então presidente 
João Goulart (1918-1976). 

Serra lembrou que uma parte 
das forças que promoveram 
o golpe de 1964 esperava um 
movimento transitório, ao fi m 
do qual logo se restabeleceria 
o processo democrático. Mas 
a ruptura institucional, com a 
deposição de João Goulart, aca-
bou levando a uma sequência de 

endurecimento e repressão. “Me 
impressiona que levianamente 
venham homens públicos se re-
ferirem a 1964 de maneira ligeira 
ou até irresponsável. É preciso, 
sim, que nós nos debrucemos 
na análise da história, não para 
utilizá-la com fi nalidades espú-
rias, mas para aprender com ela, 
para extrair lições”, afi rmou o 
senador (Ag.Senado).

Militares recebem maioria dos votos 
em eleições na TailândiaEx-governador de Minas vira 

réu por lavagem de dinheiro


