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O homem que 
disse não ao AI-5

“Acrescento, senhor 

presidente, que da 

leitura que fi z do Ato 

Institucional, cheguei 

à sincera conclusão 

de que o que menos se 

faz nele é resguardar 

a Constituição, que no 

seu artigo 1º declara-

me preservada. Eu 

estaria faltando um 

dever para comigo 

mesmo se não emitisse, 

com sinceridade, esta 

opinião. (…) Pelo Ato 

Institucional, o que 

me parece, adotado 

esse caminho, o que 

nós estamos é (…) 

instituindo um processo 

equivalente a uma 

própria ditadura”.

Era o dia 13 de dezem-
bro de 1968, e na sala, 
além do presidente 

Costa e Silva, estavam todos 
os ministros e Pedro Aleixo, o 
vice-presidente, autor dessas 
palavras. Ele foi o primeiro a 
falar e o único a discordar e 
a lembrar que o que estava 
acontecendo era o país esta-
va se tornando, de fato, uma 
ditadura. 

Mineiro, Aleixo apoiou o 
golpe de 1964 e depois se 
opôs à transformação do golpe 
em ditadura. Antes, o mesmo 
ocorrera com a sua relação com 
Getúlio Vargas. Aleixo foi o 
primeiro a lançar a candidatura 
de Vargas para presidente e 
depois apoiou a revolução, que 
depôs o governo Washington 
Luís e colocou Vargas no poder. 

Defendeu e participou da 
constituinte de 1934 e em 
1937 tornou-se presidente da 
Câmara. Apoiou a repressão 
aos comunistas que tinham se 
sublevado, mas se afastou  do 
caudilho gaúcho quando ele 
virou ditador. Em 1943 assinou 
o Manifesto dos Mineiros, exi-
gindo a volta da democracia.

Pedro Aleixo viveu dois 
prólogos de ditaduras acre-
ditando fi rmemente que elas 
não ocorreriam. Apoiou Vargas 
e os militares na esperança 
de que as intervenções que 
considerava revolucionárias 
preservariam a ideia da Lei e 
se pautariam nela, afastados os 
perigos autoritários. Mas não 
imaginou que, ao contrário, 
essas iniciativas fossem jus-
tamente a semente de longos 
períodos de autoritarismo. 

No primeiro caso, Aleixo 
afastou-se de Vargas e da vida 
política voluntariamente até o 

fi m do Estado Novo, quando 
ajudou a fundar a UDN. E 
então, mais uma vez, apoiou 
uma solução de força contra 
um governo eleito, acreditando 
que seria um mal menor diante 
de uma ameaça maior, o comu-
nismo. Enganou-se mais uma 
vez. Quando Costa e Silva fi cou 
doente, em agosto de 1969, os 
ministros militares impediram 
a posse do vice presidente 
Pedro Aleixo e estabeleceram 
uma Junta Militar. 

Aleixo era “democrático” 
demais para o momento. 
Acreditava na Constituição 
e defendia eleições diretas e 
o voto para os analfabetos. 
Inaceitável para os militares da 
linha dura. E então eles deram 
um golpe dentro do golpe do 
golpe. O avesso do avesso do 
avesso. O país é jogado nas 
trevas. A resistência apelando 
para o silêncio amargurado ou 
a violência inútil. 

Pedro Aleixo retirou-se 
mais uma vez de cena. Em 
1970 tentou fundar um novo 
partido, chamado Partido 
Democrático Republicano. 
Porque acreditava nessas duas 
palavras, embora tenha sido 
personagem destacado de suas 
duas maiores interrupções. O 
momento mais amargo foi ter 
tido um irmão, Alberto, morto 
em virtude de torturas pratica-
das nos porões da ditadura que 
Pedro imaginou poder domar 
com a força das palavras. 

Resguardar a Constituição 
era para ele o marco civilizató-
rio fundamental para impedir 
violências como a que atingiu 
seu irmão. Sem isso, só a bar-
bárie. Constituinte de 1934, viu 
Vargas jogar a Constituição no 
lixo. Defensor da Constituição 
de 1967, viu os militares repe-
tirem o gesto. Restou então a 
última mensagem, na coragem 
de ser a única autoridade do go-
verno Costa e Silva a se opor ao 
famigerado AI-5, chamando-o 
por seu verdadeiro nome: 
ditadura. 

Pedro Aleixo morreu em 
março de 1975, sem testemu-
nhar o assassinato covarde 
de Vladimir Herzog, de Ma-
nuel Fiel Filho, do massacre 
da Lapa, do atentado do Rio 
Centro, entre outras violações 
que marcaram os estertores 
do regime militar. Mas deixou 
o exemplo de não ter se cur-
vado a isso. Hoje, quase não é 
lembrado. Fica a lembrança 
de seus erros, de seu ato e de 
sua esperança na República e 
na Democracia. 
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O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, anunciou, 
durante transmissão ao vivo 
na internet, que a Advocacia-
-Geral da União (AGU) emitiu 
parecer para dar segurança 
jurídica a produtores rurais 
que desenvolvem atividades 
no bioma Mata Atlântica. 

Segundo a AGU, “o pare-
cer destaca que o Código 
Florestal admite a produ-
ção agropecuária na Mata 
Atlântica, uma vez que os 
artigos 61-A e 61-B da norma 
preveem a continuidade de 
atividades agropecuárias 
em áreas de preservação 
ambiental que tenham sido 
fixadas no bioma até 22 de 
julho de 2008”.

O parecer beneficia mi-
lhares agricultores em 936 
municípios de 10 estados, que 
também poderão ter multas 
extintas com a mudança de 
entendimento. “Esse parecer 
atinge cerca de 220 mil agri-
cultores no Brasil, que pode-
rão voltar a produzir nas suas 
terras. E o mais importante, 

Presidente Jair Bolsonaro durante cantata

de Natal no Palácio do Planalto.

Pelo menos outros 16 
pontos estão no texto que 
foi aprovado no Senado e 

aguarda exame de admissibili-
dade na CCJ da Câmara. 

Na lista, estão o cálculo mais 
vantajoso de aposentadores 
por incapacidade em caso de 
acidente, regras diferenciadas 
para profi ssionais de segurança 
estaduais e municipais, além 
transição mais suave para 
mulheres. Se for aprovada 
pelos deputados, a PEC Para-
lela seguirá para uma comissão 
especial, que deverá analisar o 
mérito do texto.

“Acho que devem ser re-
tirados os artigos que foram 
incluídos nela que não tratam 
dos estados e dos municípios. 
Se a Câmara  incluir apenas 
estados e municípios, eu tenho 
certeza que o Senado vai se 
sentir contemplado do ponto 
de vista previdenciário”, res-

Alcolumbre espera aprovar reforma tributária

no primeiro semestre.

O secretário especial da 
Cultura, Roberto Alvim, deu 
posse, em Brasília, aos 36 novos 
membros do Conselho Nacional 
de Política Cultural (CNPC). O 
colegiado, que estava desativa-
do desde janeiro de 2017, reúne 
representantes da sociedade 
civil e do poder público para a 
formulação, análise e discussão 
de políticas públicas culturais. 
É o primeiro grupo de conse-
lheiros a tomar posse desde que 
o conselho foi reestruturado 
em junho. 

O número de membros passou 
de 440 para 36, sendo 18 da 
sociedade civil e 18 do poder pú-
blico. De acordo com governoo 
federal, a economia estimada 
nos custos de manutenção é 
de cerca de R$ 1,8 milhão - um 
corte de R$ 1,9 milhão para R$ 

182 mil anuais, ou seja, cerca de 
90%. “Reduzimos os custos, sem 
perder efi ciência. Além disso, 
todo o processo de escolha dos 
conselheiros respeitou amplo 
processo democrático”, obser-
vou o secretário Roberto Alvim. 

Dos 18 membros da socie-
dade civil, dez foram eleitos 
por voto popular pela internet, 
entre 53 candidatos indicados 
pelos conselhos estaduais. Seis 
foram indicados por entidades 
habilitadas por meio de edital. 
Outros dois conselheiros, entre 
eles uma indígena, foram indi-
cados pela Secretaria da Cultu-
ra. Ainda segundo a secretaria, 
a indicação da indígena pelo 
poder público se deu porque 
nenhuma entidade indígena 
respondeu ao chamamento do 
edital (ABr). 

Secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, dá posse aos 

novos membros do CNPC.

Após mais de 15 horas de 
debate, a Câmara dos Depu-
tados da Argentina aprovou 
na madrugada de sexta-feira 
(20), por 134 votos a favor 
e 110 contra, um pacote de 
medidas de emergência. Foi a 
primeira vitória do presidente 
da República Alberto Fernán-
dez, dez dias após a posse. O 
projeto de lei Solidariedade 
Social e Reativação Produtiva, 
objetiva declarar emergência 
econômica, social e sanitária 
do país.

Entre os principais pontos do 
projeto estão um imposto de 
30% para gastos no exterior, 
além de um limite de compra de 
200 dólares por mês, medidas 
que afetam principalmente a 
classe média. Além disso, o pro-
jeto aumenta diversos impostos, 
o que permitiria uma arrecada-
ção equivalente a 1,5% do PIB.

Para os aposentados, é pre-
vista a suspensão por 180 dias 
dos aumentos previstos no 
governo anterior. O pacote 

Foi a primeira vitória do presidente Alberto Fernández,

dez dias após a posse.

Parlamento 
britânico aprova 
acordo do 
Brexit

O Parlamento britânico apro-
vou na sexta-feira (20) a 
proposta do primeiro-ministro 
Boris Johnson para a saída do 
Reino Unido da União Europeia. 
O texto, batizado de Lei de 
Acordo de Retirada do Brexit 
(WAB), obteve 358 votos a favor 
e 234 contra, possibilitando a 
saída do Reino Unido da UE, 
previsto para o dia 31 de janeiro 
de 2020.

A votação não é a aprovação 
defi nitida do Brexit, pois o texto 
realizado por Johnson ainda 
seguirá para comitês e poderá 
receber emendas e, somente no 
fi m dessa etapa, é submetido a 
uma votação no plenário.

A aprovação colocou um pon-
to fi nal no período de incertezas 
no Reino Unido, que começou 
há mais de três anos. Desde 
março, a saída defi nitida do blo-
co foi adiada em três ocasiões. 
O Parlamento britânico entrou 
em recesso após a votação 
desta sexta-feira e somente 
voltará aos trabalhos no dia 7 
de janeiro(ANSA).
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Discussões sobre 
carteira estudantil
e meia-entrada

Discussões sobre carteira 
estudantil e meia-entrada mar-
caram alguns dos debates no 
Senado em 2019. A Casa apro-
vou dois projetos para ampliar 
o acesso aos benefícios, e outras 
matérias ainda em tramitação 
devem ser votadas em 2020. Em 
julho, foi aprovado o projeto 
proposto pelo senador Fabia-
no Contarato (Rede-ES), que 
concede a meia-entrada para as 
pessoas que doarem sangue ao 
menos três vezes ao ano. 

Ele chamou a atenção para 
a necessidade da criação de 
outros mecanismos para incen-
tivar os brasileiros a se tornarem 
doadores de sangue, pois apenas 
1,6% da população brasileira 
aderiu a essa prática. Outro 
projeto ainda em tramitação, de 
autoria do senador Dário Berger 
(MDB-SC), concede a meia-en-
trada para professores de todo 
o país. O objetivo é promover 
o enriquecimento da formação 
cultural dos estudantes, ao fa-
cilitar o acesso dos professores 
a eventos artísticos-culturais e 
esportivos. 

Já o debate sobre a carteira 
estudantil foi promovido em 
razão do projeto que ainda 
está em análise. As discussões 
sobre o texto devem ser in-
tensifi cadas em 2020, com a 
instalação da comissão mista 
que deverá analisar a MP. Já 
o projeto do senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA), estende 
às escolas o poder de emitir as 
carteiras de estudante, usadas 
para reduzir pela metade o 
valor de ingressos para shows, 
teatro, cinema e outros eventos 
culturais (Ag.Senado).

Alcolumbre avalia matérias que 
devem ou não avançar em 2020
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), avaliou, durante café da manhã com 
jornalistas, que se a Câmara aprovar apenas a inclusão de estados e municípios nas mesmas regras 
de aposentadoria aprovadas para os servidores públicos federais na PEC Paralela da Reforma da 
Previdência, o Senado estará contemplado

“O Brasil não aguenta mais 
aumentar carga tributária. O 
eixo da reforma tributária é a 
simplifi cação, a desburocratiza-
ção”, disse,  acrescentando que 
se Guedes inisistir nesse ponto, 
terá que conseguir votos junto 
a deputados e senadores.

Outra proposta que, se-
gundo Alcolumbre, sofrerá 
alterações no Congresso é MP 
que cria o Emprego Verde e 
Amarelo. Foi mal recebida a 
ideia da equipe econômica 
de implementar uma con-
tribuição previdenciária dos 
trabalhadores demitidos que 
recebem o seguro-desempre-
go. Sobre a segunda instância, 
Alcolumbre disse que se o 
calendário da Câmara for cum-
prido, ele pode quebrar prazos 
regimentais de tramitação da 
matéria e votar o texto dos 
deputados em um prazo de 
30 dias (ABr).

saltou. Questionado se isso não 
signifi ca desfazer o trabalho 
dos senadores, Davi disse que 
não, que é fazer o certo, o que, 
segundo ele, foi pensado desde 
o início.

Alcolumbre também falou 
sobre outras matérias que serão 
analisadas pela Câmara e pelo 
Senado em 2020. Uma delas, 
considerada por ele, prioridade 
da Casa, é a reforma tributária. 

Parecer do governo permite 
produção rural na Mata Atlântica

quem foi multado lá atrás pode 
recorrer agora e, em função 
desse parecer, vai fi car isento 
de multa”, afi rmou.

Em reunião no Palácio do 
Planalto com parlamentares e 
produtores rurais, o advogado-
-geral da União, André Mendon-
ça, afi rmou que parecer jurídico 
traz impacto social importante, 
ao benefi ciar produtores que 
atuavam em áreas que já es-

tavam consolidadas para a 
agricultura.

“Esse parecer reconhece 
que o Código Florestal tem 
aplicabilidade como norma 
geral em relação a área de 
Mata Atlântica e que áreas que 
já estavam consolidadas como 
produtivas até julho de 2008 
não só podem como devem ser 
utilizadas para a produção”, 
pontuou (ABr).

Deputados argentinos aprovam 
pacote de emergência

contempla ainda uma moratória 
para as dívidas das pequenas e 
médias empresas e o congela-
mento das tarifas de luz e gás 
por um prazo máximo de 180 
dias. Se aprovado no Senado, o 
projeto concederá, ainda, diver-
sos designações excepcionais 
ao Poder Executivo. 

Desta forma, o governo 

poderá executar, por um ano, 
medidas tributárias, previden-
ciárias, fi nanceiras, administra-
tivas, sociais e de saúde, sem 
necessidade de aprovação pelo 
Congresso. O projeto de lei será 
encaminhado para o Senado e 
será votado em sessão presidida 
pela vice-presidente, Cristina 
Kirchner (ABr).

Posse no Conselho 
Nacional de Política Cultural

O município paranaense de Nova Aurora é a 
Capital Nacional da Tilápia. A homenagem foi 
sancionada pelo presidente da República e está 
publicada na edição de sexta-feira (20) do Diário 
Ofi cial da União. De acordo com o deputado fe-
deral Roman (PSD-PR), autor do texto, o oeste 
do Paraná se destaca como a região que mais 
produz tilápia no país. 

No município de Nova Aurora, a atividade gera 
cerca de 800 empregos diretos e benefi cia mais de 
250 produtores familiares. Além disso, impactou po-
sitivamente o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) local, melhorando a qualidade de vida de seus 

habitantes. A produção de tilápia da cidade já foi, 
inclusive, reconhecida pelo governo do estado com 
o título de Capital Paranaense da Tilápia.

Na Comissão de Educação do Senado, a proposta 
foi relatada pelo senador Flávio Arns (Rede-PR), 
que destacou a tilapicultura como a indústria mais 
importante da aquicultura brasileira. Atualmente 
a tilápia lidera o ranking entre as espécies cultiva-
das, respondendo por 60% da produção nacional 
de pescado, o que corresponde a mais de 300 mil 
toneladas anuais. Desde 2016, a Região Sul é a 
principal produtora do país, com destaque para o 
Paraná na liderança estadual (Ag.Senado).

Nova Aurora é ofi cialmente a Capital Nacional da Tilápia


