
netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para (11) 3043-4171

Página 4

Política
São Paulo, sábado a segunda-feira, 02 a 04 de novembro de 2019

www.netjen.com.br

Um outubro 
conturbado na 
América Latina

A fotografi a da América 

Latina em outubro foi 

marcada por uma onda 

de protestos no Chile e 

no Equador, uma crise 

constitucional no Peru 

e eleições na Bolívia, no 

Uruguai e na Argentina

O Chile, caso de maior ra-
dicalidade, governado 
pelo presidente Sebas-

tián Piñera, declarou estado de 
exceção desde que a onda de 
protestos se proliferou em todo 
o país. O estopim da crise social 
iniciou em Santiago, quando 
os estudantes secundaristas 
começaram a se manifestar 
contra o aumento do preço da 
passagem de metrô na capital. 

Grande parte da popula-
ção depende desse meio de 
locomoção e os custos com 
o transporte público formam 
uma parte signifi cativa das 
despesas correntes dessa fatia 
da população. A resposta ini-
cial de Piñera, entretanto, foi 
de criminalizar o movimento 
estudantil e adotar medidas 
demasiadamente repressivas 
contra o levante. Em poucos 
dias, o exército foi acionado 
e o estado de exceção foi 
declarado. 

O atrito entre população e 
exército acendeu as memórias 
ainda vivas da ditadura militar 
encerrada no fi nal dos anos 80. 
O choque e a radicalização de 
ambos os lados criaram um 
grau de tensão social que já 
conta com dezenas de mortos, 
muitos estabelecimentos de-
predados e saqueados e com 
inúmeras prisões decretadas.

A crise social no Equador, 
uma república presidencialista 
governada por Lenin Moreno, 
sucessor político e antigo vice-
-presidente de Rafael Correa, 
tem sua trajetória política 
originada nos círculos do Mo-
vimento de Izquierda Revo-
lucionária. Como presidente, 
entretanto, iniciou o mandato 
com um pacote econômico de 
austeridade, cortando gastos 
públicos, eliminando subsídios 
e, sobretudo, recorrendo a em-
préstimos do Fundo Monetário 
Internacional.  

O início da crise social ocorre 
quando o corte de subsídios 
atinge o preço dos combus-
tíveis, mais que dobrando o 
preço da gasolina e do diesel. 
Como resultado, uma onda de 
protestos sociais protagoniza-
dos pelos grupos indígenas, 
uma parte representativa da 
população equatoriana, blo-
queia estradas e ocupa as ruas 
da capital, Quito. O choque 
entre governo e população já 
acumula quase uma dezena de 
mortos e milhares de feridos, 
além da transferência da ca-
pital de Quito para Guayaquil.

Ao contrário do Chile e do 

Equador, Bolívia e Argentina 
vivem um estado de relativa 
estabilidade social, ainda que 
condicionada pelo calendário 
eleitoral. A república repre-
sentativa democrática presi-
dencial boliviana recepcionou 
eleições que indicaram vitória 
no primeiro turno do indígena 
da etnia Aimará Evo Morales. 

O presidente tem suas raízes 
no movimento sindical indi-
genista e defende bandeiras 
como a reforma agrária, a 
nacionalização de setores da 
economia combinada à coope-
ração internacional com o setor 
privado em matéria industrial. 
Apesar de o processo ter sido 
contestado pela oposição e 
a OEA estar investigando a 
condução das eleições, Mo-
rales ainda se mostra como o 
candidato mais competitivo. 

Por fi m, a democracia re-
presentativa republicana da 
Argentina recepcionou um 
processo eleitoral no fi m de 
semana que elegeu a chapa pe-
ronista de Alberto Fernández e 
Cristina Kirchner. Destituindo 
a tentativa de reeleição de 
Maurício Macri, a chapa elei-
ta está atrelada às bandeiras 
históricas da justiça social e 
do papel intervencionista do 
Estado. 

Macri entregou o país com 
cinco heranças macroeco-
nômicas negativas: i) uma 
deterioração das reservas de 
dólares; ii) uma grande desva-
lorização cambial; iii) a contra-
ção de uma nova dívida externa 
com o FMI; iv) uma taxa de 
infl ação na casa de 40%; v) uma 
taxa de desemprego em 10%. 
Cenário que o grupo peronista 
terá de responder em um curto 
espaço de tempo.

Enfi m, a fotografi a política 
de boa parte da América Lati-
na no fi m de outubro permite 
breves considerações gerais: 
nota-se que a experiência 
democrática latino-americana 
contempla o potencial per-
manente de transição entre 
as elites político-partidárias 
a cada ciclo eleitoral; que os 
modelos econômicos chileno 
e argentino são menos previ-
síveis do que os receituários 
clássicos apresentam. 

Isso signifi ca, por um lado, 
que a percepção de parte da 
opinião pública sobre medidas 
de austeridade no curto prazo 
nem sempre consegue corrigir 
problemas infl acionários ou 
desequilíbrios sociais; que o 
caleidoscópio político latino 
americano alterou suas to-
nalidades, infl uenciado pelos 
novos tons da Casa Rosada e 
pelo levante por mais direitos 
sociais no Chile.
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Fernández venceu as elei-
ções pela coalizão de es-
querda Frente de Todos 

e sua vice é a senadora Cristina 
Kirchner, ex-presidente do 
país. Bolsonaro é crítico do kir-
chnerismo e apoiou a reeleição 
do presidente Maurício Macri, 
derrotado nas urnas no último 
domingo (27).

“Torci pelo outro [por Ma-
cri], mas vamos em frente, da 
minha parte não tem qualquer 
retaliação. Espero que eles 
[Fernández e Cristina] conti-
nuem fazendo política conosco 
semelhante ao que o Macri fez 
até agora”, disse Bolsonaro. O 
presidente não informou, en-
tretanto, se deve indicar alguma 
autoridade para representar o 
Brasil, como o vice-presidente 
Hamilton Mourão ou o minis-
tro das Relações Exteriores, 
Ernesto Araújo.

Fernández participou do 
governo de Néstor Kirchner 
(marido de Cristina, já fa-
lecido), entre 2003 e 2007, 
como chefe do Gabinete de 

O presidente Jair Bolsonaro durante visita a Ceilândia.

A Câmara Municipal do Rio 
aprovou, em primeira votação, 
na sexta-feira (1º), por 43 vo-
tos favoráveis e nenhum voto 
contrário, a encampação da 
Linha Amarela. A via é admi-
nistrada pela empresa Lamsa 
desde 1997 e tem um pedágio 
de R$ 7,50 em cada sentido, 
para carros de passeio, o que 
é considerado muito alto pela 
maioria dos vereadores.

O projeto é de autoria da 
prefeitura do Rio, que deseja 
tomar o controle de operação 
da via, de 17,4 km, ligando a 
Barra da Tijuca ao centro e 
ao Aeroporto Internacional 
do Galeão. O prefeito Marcelo 
Crivella permitiu na madrugada 
do último domingo (27), que 
funcionários munidos de ferra-
mentas e tratores destruíssem 
as cabines de cobrança da praça 
do pedágio.

A prefeitura alega que a 
Lamsa cobrou R$ 1,6 bilhão 
a mais ao longo dos anos, do 
que o previsto no contrato de 

Funcionários destruiram as 

cabines de cobrança da

praça do pedágio.

O STF marcou para a próxi-
ma quinta-feira 97), a continu-
ação do julgamento que deve 
decidir se o cumprimento da 
prisão será logo após a con-
fi rmação da condenação em 
segunda instância ou apenas 
depois de esgotados os recur-
sos. O senador Lasier Martins 
(Podemos-RS) anunciou que 
enviará uma carta aberta ao 
STF apoiando o cumprimento 
da pena logo após a segunda 
instância. Ele lembra que o 
Congresso está tratando do 
assunto.

“Já temos 37 assinaturas 
de senadoras e senadores 
que apoiam a carta aberta de 
minha autoria, que defende a 
manutenção da prisão em se-
gunda instância. O documento 
será entregue ao presidente 
do STF, ministro Dias Toffo-
li”, registrou. Na Câmara, os 
deputados estão analisando 
a proposta do deputado Alex 
Manente (Cidadania-SP). No 
Senado, matéria semelhante 
está em análise na CCJ) Do 
senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos-PR), a proposta 
tem a senadora Juíza Selma 
(Podemos-MT) como relatora.

O senador Luis Carlos Hein-
ze (PP-RS) assinou a carta 

Lasier Martins já tem o apoio de 37 senadores.

A
nt

on
io

 C
ru

z/
A

B
r

H
ud

so
n 

Po
nt

es
/P

re
fe

itu
ra

 R
io

M
ar

co
s 

O
liv

ei
ra

/A
g.

Se
na

do

A proposta que defi ne as 
atividades de advogados e con-
tadores como singulares, o que 
na prática permite a dispensa 
de licitação nas contratações 
com a administração pública, 
dividiu opiniões em audiência 
pública no Senado. De um lado, 
operadores do Direito atuantes 
no governo, que consideram a 
mudança uma brecha perigosa 
por ferir o princípio da impes-
soalidade. 

De outro, representantes de 
advogados e contadores que 
defendem o notório saber e a 
especialização como diferencial 
para uma contratação direcio-
nada e o desenvolvimento de 
projetos específi cos e efi cazes, 
especialmente em pequenos 
municípios que carecem de 
pessoal. Apesar das argumen-
tações, o relator do projeto, 
senador Veneziano Vital do 
Rego (PSB-PB), não mudou 
sua posição inicial favorável 
à proposta, já expressada em 
relatório pela aprovação. 

A votação foi suspensa na 
CCJ há algumas semanas a pe-
dido do senador Major Olímpio 
(PSL-SP), que é contrário. A 

Mudança pode abrir ‘brecha perigosa’ por ferir princípio

da impessoalidade.
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Código 
Comercial será 
tema de debate 
em comissão

A Comissão Temporária para 
Reforma do Código Comercial 
realizará, na próxima terça-
-feira (5), audiência pública 
para discutir o Código Comer-
cial. O pedido para a realização 
do debate é do senador Angelo 
Coronel e tem por objetivo 
debater a necessidade de esta-
belecimento de premissas para 
a elaboração de um marco legis-
lativo que melhore o ambiente 
de negócios no Brasil.

Entre os convidados estão 
o professor do Instituto Bra-
sileiro de Direito Empresarial 
(Ibrademp), Renato Scardoa; 
o professor da Universidade 
de São Paulo (USP), Francisco 
Satiro; a representante da OAB, 
Samantha Mendes Lago; e re-
presentantes do CNI e da Feco-
mércio. A comissão foi instalada 
no dia 11 de setembro com o 
objetivo de analisar projeto 
que disciplina a organização 
e a exploração de empresas 
nas áreas de direito societário, 
contratual, cambial e comercial 
marítimo (Ag.Senado).

Projeto incumbe 
transportadora do 
seguro de cargas

A Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara apro-
vou o projeto que obriga a 
contratação do seguro no 
transporte rodoviário de cargas 
como exclusividade da trans-
portadora. O texto altera lei que 
hoje permite ao contratante do 
serviço (embarcador) fazer o 
seguro das mercadorias.

O relator, deputado Abou 
Anni (PSL-SP), recomendou 
a aprovação. Ele alterou o 
texto para deixar claro que o 
transportador responsável pela 
contratação do seguro deve 
estar regularmente inscrito no 
Registro Nacional do Transpor-
tador de Cargas.

Para o autor, deputado Je-
rônimo Goergen (PP-RS), a 
contratação de seguro pelo 
embarcador difi culta a ope-
racionalização do transporte, 
especialmente em caso de carga 
fracionada, quando o veículo 
presta serviço a diferentes 
embarcadores e vários destina-
tários. Abou lembrou ainda que 
o tema já foi tratado no marco 
regulatório do transporte rodo-
viário de cargas, aprovado pela 
Câmara em 2018 e atualmente 
no Senado. O texto estabelece 
que a responsabilidade pela 
contratação dos seguros de 
carga é do transportador (Ag.
Câmara).

Bolsonaro não irá à posse do 
novo presidente da Argentina

O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira (1º) que não vai à posse do novo presidente da 
Argentina, Alberto Fernández, marcada para 10 de dezembro, em Buenos Aires

Ministros, e continuou no 
primeiro governo de Cristina 
Kirchner. No ano seguinte, 
em 2008, Fernández renun-
ciou em meio a uma crise e 
se tornou crítico do governo 
de Cristina. No ano passado, 
houve uma reaproximação 
entre os dois, e Alberto, en-
tão, tornou-se candidato à 
Presidência, convidado por 

Cristina para compor a chapa.
Bolsonaro visitou a menina 

Alícia Alves Silva, de 10 anos, 
que mora em Ceilândia, região 
a cerca de 30 km do centro de 
Brasília. Aos 2 anos, ela fez 
um transplante de coração e 
recebeu o órgão com a ajuda 
do transporte da FAB. “É uma 
criança que teve oportuni-
dade de uma segunda vida, 

ela ganhou um coração há 
poucos anos. E seu coração 
foi transportado nas asas da 
FAB. A conheci no Dia do 
Aviador e fui convidado para 
o seu aniversário, vim cumpri-
mentá-la”, disse o presidente 
antes de entrar na residência 
de Alícia. “É bastante alegre, 
simpática e esbanjando vida”, 
destacou (ABr).

Carta de apoio à segunda instância 
já foi assinada por 37 senadores

de Lasier em apoio à prisão 
em segunda instância. Heinze 
lembrou que a proposta já tem 
relatório favorável e já pode 
ser votada na CCJ e enviada 
com urgência para o Plenário. 
Segundo o senador, a ideia 
é acabar com a insegurança 
jurídica e colocar esta emenda 
na Constituição, impedindo 
injustiças. Pelo Twitter, Heinze 
afi rmou que a medida pode ser 
“uma resposta do Senado e do 
Congresso ao povo brasileiro, 
diante daqueles que buscam 
atalhos para a impunidade”.

A senadora Leila Barros 
(PSB-DF) também assinou a 

carta de Lasier.  Argumenta 
que após a segunda instância 
não mais se discute a materia-
lidade do fato, nem existe mais 
produção de provas. “A utiliza-
ção dos recursos tem servido 
para retardar o cumprimento 
da pena. A lei deve valer para 
todos!”, disse a senadora por 
meio do Twitter.

Os senadores Alvaro Dias 
(Podemos-PR), Mara Gabrilli 
(PSDB-SP), Soraya Thronicke 
(PSL-MS), Romário (Podemos-
-RJ) e Fabiano Contarato (Re-
de-ES), também informaram 
pelo Twitter que já assinaram 
a carta de Lasier (Ag.Senado).

Dispensa de licitação para contratar 
advogados e contadores

possibilidade de a mudança 
ferir o princípio constitucional 
da impessoalidade, já que a 
contratação na administração 
pública traz a exigência de lici-
tações e concursos para nortear 
as escolhas, e o projeto altera 
esse ponto para advogados e 
contadores, foi mencionada por 
todos os participantes contrá-
rios ao texto.

Segundo Fernando Mendes, 
presidente da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil (Ajufe), 

a proposta fere o interesse pú-
blico, inverte a Lei de Licitações 
em vigor e fere a intenção original 
do constituinte. Na opinião de 
Leonardo Quintans, do MP da 
Paraíba, os serviços singula-
res, especiais e que realmente 
demandam atenção especial 
podem e devem sair da regra 
de licitação e ser contratados 
diretamente, como já ocorre. Mas 
esse caminho, que é exceção, não 
pode virar regra, o que o projeto 
permite (Ag.Senado).

Câmara do Rio aprova 
encampação da
Linha Amarela

concessão. O Tribunal de Con-
tas do Município afi rmou, em 
relatório, que o valor cobrado 
a mais dos motoristas foi de R$ 
480 milhões. A segunda votação 
da matéria será realizada na 
próxima terça-feira (5), quando 
o texto poderá ser emendado. 
A Lamsa se posicionou contra a 
tomada da concessão e indicou 
que irá buscar seus direitos na 
Justiça (ABr).


