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Chile: arde Santiago?
Quem podia imaginar 

que o modelo chileno, 

exemplo para muitos 

países no mundo, era 

um vulcão em ebulição, 

mas ninguém esperava 

que explodisse

Se dizia que este modelo 
democrático não apre-
sentava fi ssuras, pois a 

estrutura econômica era quase 
perfeita. Esta perfeição era 
‘’para inglês ver”, preparada 
para não mostrar defeito ne-
nhum, pelo contrário, era o 
paraíso dos empreendedores 
e imigrantes latinos. 

Mas o vulcão explodiu, o que 
não parecia estranho para um 
país acostumado aos ‘’tremores 
sismológicos’’ diários. 

Mas a lava do vulcão não 
aguentou mais fi car submer-
sa dentro dele, esperou uma 
pequena fi ssura, 30 pesos, e 
começou a sair pela boca. Onde 
estava a falha deste perfeito 
modelo? Podemos identifi car 
alguns fatores que existiam, 
mas não eram considerados 
pelo comando político insti-
tucional: 
 1. Empobrecimento mas-

sivo da classe média e 
baixa (90%) pelo ex-
cessivo encarecimento 
das tarifas públicas, 
pedágios, remédios e 
educação;

 2. Não sanção para os casos 
de corrupção contínuos 
dos empresários e po-
líticos, ou seja, a falta 
de uma “lava jato’’. As 
sanções para os culpados 
eram assistir a um curso 
de ética;

 3. Centralização excessiva 
do Estado sobre as regi-
ões, onde para mudar o 
trânsito de uma rua deve-
ria ser aprovada pelo mi-
nistério dos transportes ;

 4. Incapacidade de solu-
cionar o conflito com 

os povos indígenas 
(mapuches );

 5. Incapacidade de controle 
do tráfi co de drogas que 
domina amplos bairros 
de Santiago;

 6. Endividamento “de por 
vida” dos estudantes 
ao terminar seus estu-
dos universitários, en-
frentando um mercado 
competitivo e de baixos 
salários;

 7. A previdência ‘’privada’’ 
está gerando uma massa 
de chilenos que beiram 
a extrema pobreza, faz o 
alto valor dos remédios 
(os mais altos da América 
Latina);

 8. O voto não obrigatório 
tem gerado uma classe 
política insensível às 
demandas sociais da 
população, mas muito 
sensível à corrupção e aos 
altos salários: o salário 
integral do senador é US$ 
40 mil e o salário mínimo 
US$ 500. 

Todas essas razões e mais 
outras não podiam manter 
um modelo ‘’perfeito’’ como se 
falava, pois macroeconomica-
mente apresentava indicado-
res de primeiro mundo, mas 
microeconomicamente mostra 
padrões de terceiro mundo. 

Deve-se mudar a estrutura 
macro institucional e econô-
mica, onde não pode seguir 
existindo que 5 famílias con-
trolam 90% do PIB e o resto 
“se vira’’ diariamente no metrô. 
As mudanças chegaram para 
fi car, onde os atores desta 
mudança não estão no Palácio 
de La Moneda e, muito menos, 
no congresso e nos grupos 
econômicos. 

Eles estão na rua ou viajan-
do de metrô, onde todos são 
iguais. 

(*) - É doutor em sociologia e atua 
como professor do ISAE Escola de 
Negócios (www.isaebrasil.com.br).

Rene Berardi (*)

O Partido Socialista (PSOE) 
e a coalizão de esquerda Unidos 
Podemos (UP) chegaram on-
tem (12) a um pré-acordo para 
a formação de um governo na 
Espanha. O primeiro-ministro 
Pedro Sanchez e Pablo Iglesias 
assinaram o tratado político em 
uma cerimônia no Congresso, 
encerrada com um abraço entre 
os dois líderes. “Alcançamos um 
pré-acordo para formar um go-
verno de coalizão progressista 
que combine a experiência do 
PSOE e a coragem do Unidas 
Podemos”, ressaltou Iglesias, 
em uma coletiva de imprensa 
ao lado de Sanchez. 

O representante do PSOE, 
por sua vez, disse que o acordo 
terá duração de quatro anos e 
“será baseado na coesão e na 
lealdade”, além de ser “aberto 
ao resto das forças políticas 

para construir a maioria par-
lamentar”. A aliança tem sido 
chamada de pré-acordo porque 
ainda depende da nomeação 
do Executivo e do voto de 
confi ança do Legislativo. Nas 
eleições do último domingo 
(10), o PSOE conquistou 28% 
dos votos e 120 cadeiras no 
Congresso de Deputados.

Em segundo lugar, aparece 
o conservador Partido Popular 
(PP), com 20,8% dos votos (88 
assentos no Parlamento), à 
frente da legenda de extrema 
direita Vox, que confi rmou sua 
ascensão ao receber 15,1% da 
preferência e garantir 52 ca-
deiras na Câmara.  A coalizão 
de esquerda Unidade Popular 
(UP), da qual faz parte o Po-
demos, fi cou em quatro lugar, 
passando de 42 para 35 assen-
tos na Câmara (ANSA).

Pedro Sanchez e Pablo Iglesias assinaram o tratado político com 

um abraço entre os dois líderes.

EPA

Prisão em 2ª instância: 
Alcolumbre vai 
‘consultar’ líderes 

Senadores aproveitaram a ses-
são de promulgação da Reforma 
da Previdência para pressionar 
os presidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre e da Câmara, Rodri-
go Maia, a pautar proposta que 
permite a prisão de réus após 
condenação em segunda instân-
cia. Ao chegar ao Senado ontem 
(12), Alcolumbre tratou o assunto 
com ironia .

“A gente podia fazer uma nova 
Constituinte. Aí todo mundo re-
nunciava os mandatos e a gente 
fazia logo uma nova Constituinte. 
Eu estou disposto a fazer, se for 
para o bem do Brasil”, afi rmou. 
Logo depois, explicou a decla-
ração, afi rmando que há uma 
divisão entre juristas sobre se 
o assunto estaria no Artigo 5ª 
da Constituição. O artigo é uma 
cláusula pétrea, ou seja, não pode 
ser modifi cado, nem por meio de 
emenda constitucional.

“Há uma divergência [entre 
juristas] e essa matéria pode lá 
na frente ser judicializada e criar 
mais um impasse em relação a 
uma medida feita pelo Legisla-
tivo”.  Alcolumbre acrescentou 
que volta e meia o assunto do 
Brasil ter uma nova Constituinte 
vem à tona: “Se há novamente 
esse impasse, eu quero trazer o 
debate da Constituinte para esse 
momento importante”, explicou 
acrescentando que vai ouvir os 
líderes sobre a ideia.

Na sessão de promulgação 
da Reforma da Previdência, o 
senador Eduardo Girão (Pode-
mos – CE) foi um dos que pediu 
empenho na discussão do tema. 
Segundo ele, reformas são impor-
tantes; mas a principal reforma 
que o Brasil precisa é a reforma 
moral e ética. 

O líder do PSL no Senado, sena-
dor Major Olímpio (SP) também 
cobrou de Alcolumbre e de Maia 
rapidez na discussão da segunda 
instância em suas respectivas Casas 
Legislativas (ABr). 

Apresentada pelo governo 
em fevereiro, a proposta 
tramitou por seis meses 

na Câmara e quase três no 
Senado. O objetivo, segundo o 
Executivo, é reduzir o défi cit 
nas contas da Previdência So-
cial. A estimativa de economia 
é de cerca de R$ 800 bilhões 
em 10 anos.

O presidente do Congresso, 
Davi Alcolumbre, classifi cou o 
dia como histórico e considerou 
a reforma da Previdência como 
uma das mais importantes alte-
rações feitas na Carta Magna, 
em seus 31 anos de existência. 
Ele destacou o esforço coletivo 
dos parlamentares para aprova-
ção da matéria ainda em 2019 
e explicou que o Senado, como 
Casa da Federação, tinha o 
dever de acelerar a tramitação 
da proposta, a fi m de promover 
ajustes nas contas da União, dos 

Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado,

Davi Alcolumbre, na promulgação da reforma.

Os ofi ciais de justiça Fran-
cisco e Sandra foram mortos, 
em 2014 e em 2009, respecti-
vamente, no exercício de suas 
funções. Os casos deles foram 
citados na audiência pública 
realizada ontem (12), na Comis-
são Mista de Combate à Violên-
cia contra a Mulher. O tema foi 
a segurança das mulheres que 
exercem o cargo, mas o debate 
se ampliou para a categoria de 
forma geral, que segundo as 
debatedoras, cujo ofício traz 
riscos inerentes.

A senadora Zenaide Maia 
(Pros-RN), que presidiu o de-
bate, afi rmou que é preciso dar 
visibilidade ao que os ofi ciais de 
Justiça sofrem. E enfatizou que 
a violência se agrava quando 
são mulheres. “Isto aqui é uma 
audiência pública para a gente 
dar visibilidade a uma profi ssão. 
Quando é mulher, a violência é 
maior. Muitas vezes você ouve 
falar de ofi cial de Justiça, acha 
que só é aquele cara que vai 
entregar um papel de intimação 
e não sabe a importância que 
é essa profi ssão para o povo 
brasileiro”, afi rmou.

Os casos de Francisco e San-
dra foram trazidos ao debate 

A senadora Zenaide Maia, presidente da comissão, ouve 

representantes do Judiciário.

A Comissão de Assun-
tos Econômicos do Senado 
aprovou ontem (12) projeto 
que visa garantir autonomia 
para o Banco Central (BC). A 
proposta fi xa em quatro anos 
o mandato para os dirigentes 
do BC, com a possibilidade de 
uma recondução. A matéria 
vai ao Plenário com requeri-
mento de urgência aprovado 
pela comissão.

Apresentado pelo senador 
Plínio Valério (PSDB-AM), o 
projeto recebeu nova redação 
do relator, senador Telmário 
Mota (Pros-RR), que reco-
mendou a aprovação do texto 
na forma de um substitutivo. 
Pela proposta, o mandato do 
presidente do BC começará no 
primeiro dia útil do terceiro 
ano do mandato do presidente 
da República. Já a nomeação 
dos oitos diretores da ins-
tituição será feita de forma 
escalonada. Dois membros 
da diretoria serão nomeados 
a cada ano de governo.

“Trata-se de uma questão 

Relator, o senador Telmário Mota (Pros-RR).
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A queda de Evo Morales após 13 anos como presi-
dente da Bolívia, repercutiu entre os senadores. Para 
os senadores mais alinhados a partidos de esquerda, 
Evo é vítima de um golpe de Estado. Já os senadores 
de outros espectros políticos entendem que Evo 
perdeu a legitimidade, após tentar a quarta reeleição 
num processo contestado por amplos setores sociais 
daquele país, sob acusações de fraude.

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) não hesita em 
qualifi car a renúncia de Evo, de “um golpe militar direitista, 
com traços fundamentalistas”. Para ele, a ação é motivada 

pela disputa sobre o controle das riquezas naturais do país, 
como petróleo, gás e lítio. O presidente da Comissão de 
Relações Exteriores, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), 
aponta que Evo caiu após a constatação de que sua última 
vitória teria sido obtida através de fraude.

A Bolívia vive uma confl agração social desde o 
pleito de 20 de outubro, que deu vitória a Evo para 
exercer um novo mandato de 6 anos. Para a oposi-
ção, o processo foi fraudado. Uma auditoria da OEA 
defendeu uma investigação isenta sobre o processo 
por parte de órgãos do Estado boliviano, diante de 

“registros com alterações e assinaturas falsifi cadas”. 
A OEA ainda apontou “manipulações ao sistema de 
computação de votos”.

A vice-líder do PSL, senadora Soraya Thronicke 
(MS), reproduziu uma mensagem do chanceler Ernes-
to Araujo, para quem “a tentativa de fraude deslegiti-
mou Evo Morales”. O comentário ainda defende que 
“não há nenhum golpe na Bolívia, e que esta narrativa 
só serve para gerar mais violência”. Para a senadora 
Juíza Selma (Podemos-MT), “graças a Deus a Bolívia 
acordou” (Ag.Senado).

Maia afi rma ser 
contrário a uma 
nova constituinte

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, afi rmou ser contrário 
a uma nova constituinte. Mais 
cedo, o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, disse que, 
diante do impasse da discussão 
sobre a possibilidade de prisão 
após segunda instância, talvez 
seja o momento de propor uma 
nova Constituição ao País.

Para Rodrigo Maia, uma nova 
constituinte pode dar sinaliza-
ção ruim para a sociedade e ge-
rar muita insegurança no País. 
Segundo Maia, a Constituição 
brasileira é jovem e não há bre-
chas para essa discussão. “Acho 
que não é o melhor caminho, 
uma mudança constitucional 
pode ser instrumento de res-
trições de liberdades. 

Temos uma Constituição que 
tem coisas boas, coisas que pre-
cisam ser modifi cadas e coisas 
que precisam ser preservadas”, 
defendeu o presidente. Em re-
lação às pautas prioritárias da 
Câmara após a promulgação da 
reforma da Previdência, Maia 
destacou o projeto que muda 
o marco legal do saneamento e 
as reformas tributária e admi-
nistrativa (Ag.Câmara).

Promulgada Emenda Constitucional 
da reforma da Previdência

O Congresso promulgou ontem (12) a Emenda Constitucional 103, de 2019, que altera o sistema de 
Previdência Social e estabelece regras de transição e disposições transitórias

ao taxar mais quem ganha mais. 
Maia disse que o Parlamento 
precisa ter coragem para en-
frentar esses temas, porque o 
país não pode continuar a cres-
cer com base no atendimento a 
interesses particulares.

O relator da matéria na 
CCJ, senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), destacou a impor-
tância da medida. Classifi cou o 
tema como um dos mais difíceis, 
embora fundamentais para 
nortear os caminhos do país.  O 
deputado Samuel Moreira (PS-
DB-SP), relator da proposta na 
comissão especial da Câmara, 
disse que a proposta contribui 
para a justiça social e corrige 
injustiças, “na medida em que 
62% dos aposentados ganham 
até um salário mínimo e, 85% 
dos aposentados, ganham até 
dois salários mínimos” (Ag.
Senado).

estados e municípios. 
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, disse que o 
Congresso concluiu um ciclo 
importante a respeito de um 

tema decisivo para o futuro 
do país. Ele ponderou que a 
Emenda Constitucional 103, 
aliada a outras reformas, como a 
tributária, reduz desigualdades 

Autonomia do Banco Central segue 
para o Plenário com urgência

importante, particularmente 
em anos eleitorais e quando há, 
no poder, governos com viés 
populista, seja ele de direita 
ou de esquerda. Dispondo de 
um mandato fi xo e de estabili-
dade no cargo, os dirigentes da 
instituição terão a segurança 
necessária para implementar a 
política monetária que conside-
rarem mais adequada”, apontou 

Telmário ao apoiar a iniciativa 
de Plínio.

O projeto prevê uma regra 
de transição para os primeiros 
mandatos fi xos do presidente 
e dos diretores do BC. De 
acordo com a proposta, no 
dia 1º de janeiro de 2021, seria 
nomeada uma nova diretoria, 
com mandatos escalonados 
(Ag.Senado).

Ofi ciais de Justiça pedem mais 
proteção à categoria

para mostrar que o risco que 
os ofi ciais de Justiça correm 
é inerente à profi ssão, porque 
eles nunca sabem como o 
destinatário da intimação re-
agirá ao recebê-la. No caso de 
Francisco, ele foi assassinado 
ao cumprir um mandado de 
intimação. No caso de Sandra, 
era o mandado de apreensão 
de uma motocicleta.

Outras reivindicações da 
categoria são o porte de armas, 
cursos de capacitação e aperfei-
çoamento — como autodefesa, 

direção defensiva —, equipa-
mento de proteção individual, 
canal direto para denúncias 
e acolhimento de vítima de 
violência. De acordo com a re-
presentante da Federação das 
Entidades Sindicais dos Ofi ciais 
de Justiça, Fernanda Garcia 
Gomes, o motivo de procurar a 
senadora e propor a audiência 
foram os relatos diários de co-
legas de profi ssão sobre casos 
de agressões físicas, verbais, 
ameaças, cárceres privados e 
assassinatos (Ag.Senado).

PSOE e Podemos chegam 
a acordo na Espanha

Queda de Evo Morales na Bolívia repercute no Senado


