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Construindo 
uma nova nação

Ilustremos uma reflexão 
com três historinhas, 
a primeira muito 
conhecida

– Condenado à morte 
por corromper a 
juventude, Sócra-

tes, o filósofo, recusou a oferta 
para fugir de Atenas sob o argu-
mento de que seu compromisso 
com a polis não lhe permitia 
transgredir as regras. Os gregos 
cultivavam o respeito à lei.

– Lúcio Júnio Bruto, fundador 
da República Romana, libertou 
seu povo da tirania de Tarquínio, 
derrubando a monarquia. Mais 
tarde, executou os próprios 
filhos por conspirarem contra 
o novo regime. Pregava o poeta 
Horácio: “Doce e digno é morrer 
pela Pátria”.

– Outro romano, rico e matrei-
ro, conta Maquiavel no Livro III 
sobre os discursos de Tito Lívio, 
deu comida aos pobres por oca-
sião de uma epidemia de fome e, 
por esse ato, foi executado por 
seus concidadãos. O argumento: 
pretendia tornar-se um tirano. 
Os romanos prezavam mais a 
liberdade do que o bem-estar 
social.

Desses relatos, emerge a per-
gunta: qual dos três personagens 
se sairia melhor caso o enredo 
ocorresse dentro do cenário da 
política contemporânea? Sem 
dúvida, o terceiro. Com uma 
diferença: o matreiro político 
não seria executado por ali-
mentar a plebe, mas glorificado, 
mesmo escondendo por trás da 
distribuição de alimentos seu 
projeto de poder. Essa é a hipó-
tese mais provável, pelo menos 
em nossas plagas de tradição 
patrimonialista.

A moldura oferece uma leitura 
de dois mundos. O primeiro é 
regrado por princípios e valores, 
dentre os quais se destacam 
o compromisso com o bem 
comum, a obediência às leis, a 
defesa da moral e da ética. Esse 
escopo combina com a paradisí-
aca ilha da Utopia, que o inglês 
Thomas Morus descreveu: “uma 
terra de paz e tranquilidade 
onde os habitantes não têm pro-
priedade individual e absoluta”.

Esse Estado perfeito espelha a 
cidade divina em contraposição 
à cidade terrestre, esta afinada 
ao universo de Maquiavel, onde 
“os fins justificam os meios”. O 
florentino prega a noção de que 
o povo é dotado de razão, sendo 
capaz de decidir o seu destino. 
Sonha com a liberdade e, para 
conquistá-la, o príncipe deve 
usar os meios necessários. A 
lógica maquiavélica é: ideologias 
e valores morais devem ceder 
lugar aos instrumentos que po-
dem garantir a hegemonia. Ou, 
na expressão de Weber, a ética 

da ação deve prevalecer sobre 
a ética da consciência.

O desenho ajuda a entender 
a quadra político-institucional 
que vivemos. Protagonistas da 
política, governantes, represen-
tantes e até juízes, lutam para 
fazer valer suas demandas. O 
resultado aparece na multiplica-
ção de mazelas e velhos padrões 
da política. Afinal, o que se faz 
necessário para que o Brasil, em 
2020, comece a fortalecer seu 
conceito de Nação? Tentemos 
responder. 

O primeiro aspecto é: de-
mocratizar nossa democracia. 
Ou seja, dar vazão ao esforço 
para expandir a participação 
do povo no processo decisório, 
visando a aumentar a inclusão 
social, melhorar as condições 
do trabalho, proteger o meio 
ambiente, os direitos humanos 
e qualificar os serviços públicos, 
a partir das áreas da educação, 
saúde e segurança. 

Urge incrementar nossa de-
mocracia participativa, con-
vocando a sociedade para 
formação de um projeto nacio-
nal,  evitando multiplicação de  
programas com foco em conve-
niências eleitoreiras. O Brasil 
clama por planos essenciais, 
integradores de necessidades 
sociais, culturais, geográficas e 
econômicas. No lugar de tijolos, 
paredes inteiriças.

E mais: a relação entre os 
Poderes há de ocorrer sob a 
égide da harmonia, respeito e 
autonomia, evitando tensões. 
Significa consolidar as funções 
do Parlamento, do Judiciário e 
do Executivo, dentro da nor-
ma constitucional, fazendo-os 
respeitar os espaços de cada 
um. Impõe-se valorizar a meri-
tocracia e atenuar a carga das 
indicações assentadas na vida 
partidária. Significa selecionar 
perfis adequados para as estru-
turas governativas. 

Aristóteles dá uma pista: 
“Quando diversos tocadores 
de flauta possuem mérito igual, 
não é aos mais nobres que as 
melhores flautas devem ser 
dadas, pois eles não as farão 
soar melhor; ao mais hábil é 
que deve ser dado o melhor 
instrumento”. Isso é mérito. 
É claro que demandas partidá-
rias devem ser contempladas, 
mas com critério, respeitando-
-se o principio: partidos que 
ganham devem participar da 
administração .

Por último, a lembrança de 
que uma grande democracia 
repousa sobre uma base de 
direitos e deveres, de ordem e 
harmonia, de ética e moral.

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor 
político e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Ministro Eduardo Ramos: a reforma tributária, além de mexer 
com as pessosas, vai mexer com os estados.

O Plenário do Senado deve 
votar nos primeiros meses de 
2020 o pacote de propostas 
apresentado pelo governo Jair 
Bolsonaro com o objetivo de 
cortar gastos públicos, garan-
tir equilíbrio fiscal e retomar 
o crescimento econômico do 
país. O chamado Plano Mais 
Brasil é constituído de três 
propostas que foram apresen-
tadas pelo líder do governo 
no Senado, senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), 
com apoio de dezenas de outros 
senadores.

A presidente da CCJ, senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), disse 
que a proposta dos Fundos deve 
ser a primeira a sair da Comissão, 
podendo ir a Plenário até o final 
de fevereiro. Em março, será a 
vez de a PEC Emergencial ir ao 
Plenário, ficando a PEC do Pacto 
Federativo para logo depois. “As 
três estão bem encaminhadas”, 
Em fevereiro daremos segui-
mento à PEC dos Fundos e à 
PEC  disse Simone.

O líder do governo no Sena-
do trabalha com as mesmas 
datas. “Trabalho na convicção 

Em dezembro, o Con-
gresso aprovou o Orça-
mento para 2020 com a 

previsão de R$ 2 bilhões para 
o Fundo Eleitoral. O texto 
seguiu, então, para análise do 
presidente da República. “O 
veto ou a sanção é uma obedi-
ência à lei. Se não respeitar a 
lei, estou em curso de crime de 
responsabilidade. O que posso 
dizer é isso. A conclusão agora 
é de vocês. Porque é o seguinte: 
temos de preparar a opinião 
pública. Caso contrário, vocês 
[da mídia] me massacram; 
arrebentam comigo”, disse 
Bolsonaro.

O artigo citado por Bol-
sonaro enumera quais atos 
do presidente podem ser 
classificados como crimes de 
responsabilidade, ao atentar 
contra a Constituição. Entre 
eles estão os atos contra a Lei 
Orçamentária e contra o livre 
exercício do Poder Legislativo, 
do Poder Judiciário, do Minis-

Proposta aprovada pelo Congresso prevê R$ 2 bilhões para o fundo.
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Assentamento de 
trabalhadores rurais 
com domicílio 
eleitoral

Trabalhadores rurais assentados 
em programas de reforma agrária 
devem ter seu domicílio eleitoral 
no município em que se situa o 
assentamento. É o que determina 
o projeto de autoria do senador 
Irajá (PSD-TO), pronta para 
votação em decisão terminativa 
na CCJ do Senado. Ao justificar 
a iniciativa, o autor destacou que 
os assentamentos rurais produzem 
impactos na realidade socioeconô-
mica dos municípios em que estão 
localizados. 

Ao tempo em que contribuem 
com a geração de emprego e 
renda, fomentando a economia 
local, também atraem pessoas de 
outras localidades para a região, o 
que sobrecarrega as finanças dos 
municípios, que precisam de mais 
investimentos do poder público em 
áreas como educação, saúde e se-
gurança para atender à população 
que cresce desproporcionalmente 
em relação aos recursos repassados 
pela União.

De acordo com Irajá, a mudança 
de alteração proposta para a lei 
que regulamenta a reforma agrária 
objetiva minimizar os efeitos das 
práticas adotadas até o momento 
pelo Incra, que seleciona os be-
neficiários apenas atendendo às 
reivindicações dos movimentos 
sociais, sem considerar a realidade 
socioeconômica dos municípios. 
Relator da proposta, o senador 
Weverton (PDT-MA) apresentou 
parecer favorável ao projeto (Ag.
Senado).

Salário mínimo de R$ 
1.039 já está em vigor

O presidente Jair Bolsonaro 
editou MP que aumenta o salário 
mínimo de R$ 998 para R$ 1.039 
em 2020. O novo valor corres-
ponde ao reajuste da inflação do 
ano, que encerrou 2019 em 4,1%, 
segundo o INPC, calculado pelo 
IBGE. A MP foi publicada em 
edição extra do Diário Oficial da 
União do dia 31 de dezembro e 
entrou em vigor na quarta-feira, 
1º de janeiro.

O valor ficou R$ 8 mais alto em 
relação ao Orçamento Anual de 
2020, aprovada pelo Congresso. 
Isso porque a previsão anterior  
para a inflação de 2019 era de 
3,3%, mas o percentual acabou 
ficando em 4,1%. Em nota, o 
Ministério da Economia informou 
que o aumento do valor da carne 
nos últimos meses pressionou o 
crescimento geral nos preços no 
final do ano, ampliando o percen-
tual de inflação apurado. 

Até o ano passado, a política de 
reajuste do salário mínimo previa 
uma correção pela inflação mais a 
variação do PIB. Esse modelo vi-
gorou entre 2011 e 2019. Porém, 
nem sempre houve aumento real 
nesse período, porque o PIB do 
país, em 2015 e 2016, registrou 
retração, com queda de 7% no 
acumulado desses dois anos.

O governo estima que, para 
cada aumento de R$ 1 no salário 
mínimo, as despesas elevam-se 
em R$ 355,5 milhões, principal-
mente por causa do pagamento 
de benefícios da Previdência, 
do abono salarial e do seguro-
-desemprego, todos atrelados ao 
mínimo (Ag.Senado).

Ele é um construtor de pon-
tes, como gosta de ressaltar.  
Essa foi uma das habilidades 
que ministro-chefe da Secre-
taria de Governo, Luiz Edu-
ardo Ramos, teve que colocar 
muito em prática neste ano.

O general do Exército é um 
dos mais novos ministros do 
governo Bolsonaro. Assumiu 
em julho com a responsabi-
lidade de afinar a relação do 
Executivo com o Legislativo. 
Chegou no meio da tramitação 
da Reforma da Previdência e 
termina o ano com ela apro-
vada.

O sucesso da negociação 
faz o ministro vislumbrar um 
ano novo menos turbulento. 
“A minha esperança é que 
o ano de 2020 seja mais se-
reno. Existe uma expressão 
mineira que diz que no andar 
da carruagem é que as me-
lancias vão se acertando. Eu 
tenho  certeza de que vai ser 
um relacionamento sereno e 
produtivo, mais do que foi em 
2019”, avaliou.

O ministro conversou com a 
jornalista Katiuscia Neri e con-
tou ao programa Impressões, 
da TV Brasil. Na mesa do mi-
nistro já há uma lista extensa 
de projetos para o segundo 
ano do governo Bolsonaro: 
pacto federativo, reforma 
administrativa e a reforma tri-

Bolsonaro buscará meios de obter 
apoio para o Fundo Eleitoral

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem (2) que, antes de decidir sobre eventual veto ou não o Fundo 
Eleitoral aprovado pelo Congresso, é preciso preparar a opinião pública para uma decisão que será 
tomada de forma a respeitar o que está previsto na Constituição – em especial no Artigo 85, que 
aponta os atos presidenciais que podem ser classificados como crime de responsabilidade

tério Público e dos Poderes 
constitucionais das unidades 
da Federação.

Bolsonaro comentou tam-
bém a MP que prevê o aumento 
do salário mínimo, que passará 

de R$ 998 para R$ 1.039. “Eu 
queria que botassem R$ 10 
mil por mês, mas tem de saber 
de onde vai vir o dinheiro”. 
Segundo ele, o reajuste dado 
“foi acima do que seria se a 

lei do PT estivesse em vigor”. 
O novo valor corresponde ao 
reajuste da inflação do ano, 
que encerrou 2019 em 4,1%, 
segundo o INPC, calculado 
pelo IBGE (ABr).

Ministro diz que próximo desafio 
do governo é reforma tributária

butária. Essa última é, segundo 
o ministro, a prioridade do go-
verno nas articulações políticas 
com o Congresso. “A reforma 
tributária é fundamental, ela 
é o complemento da reforma 
previdenciária”, afirmou.

Mas, para o projeto andar, 
o ministro lembra que existe 
um gargalo: as eleições do ano 
que vem: “temos até mais ou 
menos julho”.  E enfatiza que 
não adianta acelerar o processo. 
“O presidente não impõe nada 
ao Congresso. Às vezes, eu falo 
com ele, ele fala: ‘Ramos, é o 
Congresso, ele que decide’. O 
Congresso, a gente manda um 
projeto, eles mexem... é demo-

cracia”. A reforma tributária 
pode ser considerada uma das 
mais ambiciosas e mais difíceis 
para aprovação. 

Por isso, o ministro Ramos 
sabe que o caminho não vai 
ser fácil. “A tributária, além 
de mexer com as pessoas, 
vai mexer com os estados. O 
Brasil é um continente, cada 
estado tem seu interesse e 
com suas regiões com níveis 
de economia diferentes”. Com 
tanto desafio pela frente, o 
ministro diz que tem horas 
em que precisa parar e fa-
zer o que chama de terapia: 
praticar o hobby de andar de 
moto (ABr).

Senado deve votar Plano Mais Brasil 
nos primeiros meses de 2020

de que todas as três propostas 
serão aprovadas porque são 
instrumentos importantes 
para se buscar o equilíbrio 

das contas públicas. Todas as 
três serão aprovadas até 30 
de junho”,afirmou o senador à 
imprensa (ABr).

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de janeiro 2020, às 10:00 horas, na sede social 
da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, 
Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) os efeitos da Cláusula 14.1.1 do Acordo de 
Acionistas da Companhia; (ii) modificação da composição do Conselho de Administração da Companhia devido aos 
efeitos da Cláusula 14.1.1 do Acordo de Acionistas da Companhia; e (iii) instrução de voto da Companhia na 
condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar 
todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias constantes dos itens acima no âmbito de 
sua subsidiária integral. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão 
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, 
parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) 
horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 27 de dezembro de 2019.

Madeira Energia S.A. - Mesa
Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      21.635
Disponibilidades    7.459
Aplicações Interfinanc. Liquidez        1.899

Aplicações no Mercado Aberto    1.899
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.045

Carteira Própria    -
Vinculados à Prestação de Garantias      3.534
Vinculados ao Banco Central    511

Outros Créditos        8.193
Carteira de Câmbio    5.231
Rendas a Receber     151
Negociação e Intermed. de Valores    164
Diversos    2.663
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (16)

Outros Valores e Bens             39
Despesas Antecipadas     39

PERMANENTE           398
Imobilizado de Uso           383

Outras Imobilizações de Uso    1.194
(Depreciações Acumuladas)     (811)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível              15
Outros Ativos Intangíveis    49
(Amortização Acumulada)   (34)

TOTAL DO ATIVO      22.033

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      15.806
Relações Interdependências        2.705

Ordens de Pagamentos em Moedas     2.705
Instrumentos Financ. Derivativos           125

Instrumentos Financeiros Derivativos    125
Outras Obrigações      12.976

Carteira de Câmbio    9.809
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     782
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     2.256

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.227
Capital :        6.687

De Domiciliados no País      7.187
(Capital a Realizar)  (500)
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    (120)
Lucros ou Prejuízos Acumulados    (55)
Contas de Resultado         (660)

Receitas Operacionais     12.696
(Despesas Operacionais)     (13.401)
Receitas não Operacionais    37
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    4
(Contribuição Social)    4

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido    22.033

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Novembro de 2019

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87
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