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Ciclo das lorotas 
chega ao fim

As lágrimas do 
comediante, disse um 
dia Denis Diderot, 
filósofo francês e estrela 
do Iluminismo, escorrem 
de seu cérebro; as do 
homem sensível jorram 
de seu coração

Na política também 
é assim. Políticos, 
como atores, vivem 

de representações. E criam 
projeções que passam a se 
confundir com os persona-
gens que representam. Pou-
cos, muito poucos, podem 
dizer que o “eu” e o “ele” 
são a mesma coisa. Alguns 
construíram perfis sobre um 
conceito negativo, que, de 
tanto banalizado, passou a 
ser aceito pelos cidadãos. É o 
caso, por exemplo, do “rouba, 
mas faz”.

Muitos esticam o ciclo de 
sua vida política graças à 
caricatura que moldaram. É 
o caso de protagonistas com 
o carimbo de “obreiros, es-
tradeiros, fazedores, pai dos 
pobres, desenvolvimentistas, 
heróis da Pátria”. Até hoje, 
comediantes têm impres-
sionado suas plateias, não 
por dizerem a verdade, mas 
por dourarem muito bem  a 
pílula, ou seja, por terem 
boa performance no teatro 
da política.  

Ocorre que o ciclo dos 
histriões, estes que sobem 
aos palcos para comover 
a audiência, está chegan-
do ao fim. A máscara das 
promessas começa a ser 
retirada dos atores políticos 
por grupos, movimentos, 
núcleos, que clamam por 
atitudes éticas e morais. A 
quebra de paradigmas (que 
apareceu na eleição de ou-
tubro passado), sinaliza o 
enterro de uma era, o declí-
nio do engodo, o combate à 
mentira, o fim de promessas 
mirabolantes. As águas do 
populismo começam a es-
cassear na fonte.

O populismo ganhou culmi-
nância na era getulista (anos 
30) e prosseguiu em outros 
ciclos: o desenvolvimentismo 
de Juscelino Kubitschek; o 
trabalhismo de João Goulart; 
o estilo autoritário de Jânio 
Quadros; o matiz  naciona-
lista de viés esportista de 
Garrastazu Médici nos anos 
de chumbo; o olimpismo-
-modernizante de Fernando 
Collor; o apartheid social 
(“Nós e Eles”) de Lula da 
Silva, para registrar apenas 
alguns movimentos.  

Nos Estados, os casos mais 
emblemáticos vêm de São 
Paulo, por exemplo, nos go-
vernos de Adhemar de Barros 
e Paulo Maluf. O primeiro 
deixou a marca do “rouba, 
mas faz”, refrão que colou, 
mais adiante, na imagem do 
segundo. Este plasmou sua 

identidade com a marca do 
obreirismo faraônico, uma 
avalanche de obras sob a som-
bra de um slogan que marcou 
suas campanhas: “Maluf fez, 
Maluf faz”. Ao passar do 
tempo, a carga negativa das 
imagens de ambos foi alivia-
da. O país acabou abrindo os 
cofres da corrupção e casos 
antigos foram canibalizados 
por novas descobertas.

O populismo de ontem se 
banhava nas emoções da 
plebe e em grandes mobi-
lizações. Hoje, não há mais 
comícios. E as manifestações 
de rua ganharam outros 
focos, principalmente na 
órbita dos serviços públicos. 
A massa está desconfiada e 
a mídia assopra brasa na fo-
gueira de escândalos. O rolo 
que a Lava Jato começou a 
desenrolar esfumaça o am-
biente.    Os espectadores da 
cena política não querem se 
entregar mais às ilusões, pre-
ferindo exercitar seu espírito 
crítico, tirar atores do palco 
e denunciar a encenação dos 
personagens.

Nos últimos tempos, multi-
plicou-se a violência; os servi-
ços públicos se deterioraram; 
o desemprego chegou ao pico 
(12 milhões de desempre-
gados); a extrema pobreza 
aumentou para 4  milhões, 
que vivem com uma renda 
mensal inferior a R$ 145,  R$ 
4,80 por dia, valor insuficien-
te para garantir alimentação e 
suprir necessidades básicas; 
a saúde está precária; remé-
dios custam caro e a vida, 
para milhões de pessoas, se 
torna insuportável. 

Por isso, o povo quer ver 
um novo tipo de ator. Que 
chore com o coração e não 
com um cérebro encenando 
peças. Por isso, a indignação 
popular atinge altos índices. 
O sentimento de revolta 
oxigena as veias da nossa 
democracia. John Stuart Mill, 
em Considerações sobre o 
Governo Representativo, faz 
a distinção entre duas espé-
cies de cidadãos: os ativos e 
os passivos. 

Os governantes preferem 
os segundos - pois é mais fácil 
dominar súditos dóceis ou in-
diferentes -, mas a democra-
cia necessita dos primeiros. 
Numa sociedade passiva, os 
súditos são transformados 
em ovelhas dedicadas tão 
somente a pastar capim uma 
ao lado da outra e a não re-
clamar nem mesmo quando 
o capim está escasso. O povo 
percebe quando o discurso 
político não passa de ence-
nação canhestra.  Não quer 
mais pagar tributo por um 
expressionismo cênico, ca-
ricatural, grotesco, mímico,  
demagógico.

(*) - Jornalista, é professor 
titular da USP, consultor político 

e de comunicação Twitter@
gaudtorquato. Acesse o blog (www.

observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Jair Bolsonaro e Regina Duarte.

Essa é a expectativa da relatora do 
projeto, senadora Soraya Thro-
nicke (PSL-MS), embora novas 

audiências públicas possam acontecer. 
Legislação empresarial é um tema 
que sempre merece o melhor debate.  
Liberdade, boa-fé e simplificação das 
relações serão as características do 
novo texto, segundo a relatora.

“Estou batalhando junto aos demais 
senadores da comissão para aprovar um 
texto fluido, observando a experiência 
dos países mais desenvolvidos, que 
simplificam e respeitam a atividade em-
presarial. Por isso, o texto contemplará 
a liberdade, a boa-fé e a simplificação 
das relações”, disse.

O presidente da comissão que anali-
sa o projeto, senador Angelo Coronel 
(PSD-BA), afirmou que os membros do 
colegiado vão se debruçar no primeiro 
semestre para se aprofundarem sobre 
o assunto. A intenção é elaborar um 
código que atenda aos interesses dos 
empresários e comerciantes. “Não te-
mos pressa. Temos que estudar. Não 
queremos fazer um código só regido por 
acadêmicos, mas um código também 
onde os empresários falem”, afirmou.

Segundo Coronel, ainda há vários 
assuntos a serem discutidos, especial-
mente a segurança jurídica. “Temos 
que ter um código que dê segurança 

Depois de mais de dois 
anos parado no Senado, o 
Estatuto da Segurança Pri-
vada deve avançar em 2020. 
Os senadores precisam ava-
liar as mudanças sugeridas 
pela Câmara sobre o texto. 
A versão original do projeto 
apenas estabelece um piso 
salarial nacional para a 
categoria dos vigilantes, e 
foi aprovada pelo Senado 
em 2012. Na passagem pela 
Câmara, porém, o texto 
ganhou mais abrangência 
e passou a tratar de temas 
como atuação das empre-
sas de segurança, regras 
para formação de profissio-
nais e uso de armas e outros 
equipamentos controlados.

O substitutivo da Câmara 
precisa passar por quatro 
comissões. Por enquanto 
ele tem apenas o aval da 
Comissão de Assuntos 
Sociais, que aprovou a 
maior parte das mudanças 
em 2017. Depois disso, o 
projeto, do então senador 
Marcelo Crivella, ficou pa-
ralisado até o fim de 2019, 
quando enfim recebeu o 
relatório para votação na 
CTFC. Uma polêmica que 

A atriz Regina Duarte irá 
a Brasília nesta semana para 
conhecer a estrutura da Se-
cretaria Especial de Cultura. 
Ela e o presidente Jair Bolso-
naro encontraram-se ontem 
(20), no Rio de Janeiro, para 
discutir sobre o futuro da 
pasta. Regina foi convidada 
pelo presidente para assumir 
o cargo de secretária após a 
exoneração do dramaturgo 
Roberto Alvim, na semana 
passada. 

“Após conversa produ-
tiva com o presidente Jair 
Bolsonaro, Regina  estará 
em Brasília amanhã (22), 
para conhecer a Secretaria 
Especial de Cultura do go-
verno federal”, informou, em 
nota, a assessoria do Palácio 
do Planalto. Sobre se aceita 
o convite, a atriz declarou, 
segundo a nota, que ela e o 
presidente estão “noivando”. 

O cargo de secretário 
especial da Cultura ficou 
vago após a exoneração de 
Roberto Alvim na última 
sexta-feira (17), depois da 
repercussão negativa de um 
vídeo sobre o lançamento do 

Está pronta para delibera-
ção do Plenário a proposta 
que dá imunidade tributária 
a jogos e consoles para video-
games produzidos no Brasil. 
A proposta nasceu a partir 
de sugestão do internauta 
Kenji Kikuchi ao portal e-
-Cidadania. Atualmente, a 
proposta já tem quase 150 
mil manifestações favoráveis 
de internautas.

A sugestão buscava ori-
ginalmente reduzir a carga 
tributária sobre os jogos 
eletrônicos de 72% para 
9%, percentual que, se-
gundo a argumentação de 
Kikuchi, seria similar à dos 
Estados Unidos. Foi na 
Comissão de Direitos Hu-
manos, a partir de relatório 
do senador Telmário Mota 
(Pros-RR), que formalizou 
a proposta que optou-se por 
zerar os impostos inciden-
tes sobre jogos e consoles 
fabricados no Brasil, como 
forma de fomentar a indús-
tria nacional.

A proosta também foi apro-
vada na CCJ, em agosto de 
2019. Na ocasião, Telmário 

destacou que a indústria de 
jogos eletrônicos não pára de 
crescer em todo o mundo, e 
por isso seria interessante 
estimular a produção local. 
“Haverá incremento dos 
empregos e das contribui-
ções sobre a receita bruta, 
que continuarão a incidir 
normalmente. A imunidade 
promoverá um incremento 
de tal monta, que o saldo 
será positivo”, defendeu 
Telmário.

Na ocasião, o senador Cid 
Gomes (PDT-CE) preferiu 
apresentar uma visão crí-
tica. Para ele, o estímulo à 
indústria nacional de games 
deve vir na forma de créditos 
para pesquisas, combate di-
reto à pirataria e uma maior 
tributação sobre produtos 
importados. “O Brasil ainda 
sofre com deficits primários 
elevadíssimos, e falta dinhei-
ro no Orçamento para tudo. 
Não é hora de aprovar uma 
proposta como essa. Fica 
parecendo um contrassen-
so diante de um cenário de 
escassez fiscal”, ponderou 
(Ag.Senado).

Soraya Thronicke e Angelo Coronel são relatora e presidente da Comissão para a 
Reforma do Código Comercial.
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Proibição para 
reforma de pneus 
para motos e triciclos

Projeto do deputado Celso 
Maldaner (MDB-SC), em análise 
na Câmara, suspende a proibição 
hoje existente para o serviço de 
reforma de pneus usados por mo-
tocicletas, triciclos e veículos simi-
lares, determinada pelo Inmetro). 
A proibição consta no artigo 6º da 
portaria. Desde 2006, o Inmetro 
define as regras de certificação de 
pneus reformados. Atualmente, 
existem três processos de reapro-
veitamento de pneus desgastados 
(recauchutagem, remoldagem 
e recapagem). Segundo o de-
putado, não existe consenso 
sobre os riscos de uso de pneus 
reformados por motos, triciclos e 
motonetas. Ele lembra que a re-
solução do Contran que proibiu o 
uso de pneus reformados nesses 
veículos – e que serviu de base 
para a portaria do Inmetro – foi 
expedida sem a realização de 
estudos técnicos. “Parece-nos 
que a resolução atende mais ao 
interesse de grupos industriais e 
comerciais específicos, do que ao 
interesse público e à segurança 
dos condutores e passageiros 
desses veículos automotores”, 
disse Maldaner, ao defender 
ainda a realização de testes es-
pecíficos para analisar os riscos 
do uso de pneus reformados por 
motocicletas e veículos similares. 
A proposta será analisada pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Econômico; e Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Novo Código Comercial deve ser 
votado em comissão no 1º semestre
O Novo Código Comercial pode ser aprovado na comissão temporária ainda no primeiro semestre de 2020

jurídica ao comércio. Os senadores que 
compõem essa comissão têm de ser 
ouvidos, são senadores empresários, 
que têm know-how, que têm noção, 
e que sabem muito bem quais são as 
necessidades da empresa, da indústria 
e do comércio”, ressaltou.

Uma parte dos expositores consi-
dera importante ter um novo Código 
Comercial para que o setor tenha 

mais segurança jurídica e uma força 
simbólica que atraia investimentos e 
iniciativas. Outra parte acredita que o 
custo de transição será muito alto e que 
seria melhor criar leis independentes 
e melhorar normas para os problemas 
específicos do setor. Os que defendem 
a renovação do código, no entanto, 
também pensam que ele não deve ser 
muito amplo e extenso (Ag.Senado).

Estatuto da Segurança Privada deve 
avançar no Senado neste ano

O senador Randolfe Rodrigues é o relator do texto na Comissão 
de Fiscalização e Controle.
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circunda o Estatuto é a atu-
ação de bancos no mercado 
de transporte de valores. Um 
dos dispositivos do projeto 
proíbe que instituições fi-
nanceiras tenham participa-
ção no capital de empresas 
de segurança privada. 

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), relator do 
substitutivo na CTFC, optou 
por remover a proibição. Ele 
argumenta que essa regra 
reduziria as possibilidades 
de concorrência e prejudi-
caria os consumidores. Para 
ele, o resultado prático da 
medida seria ‘promover um 

oligopólio’. Outra mudança 
promovida pelo senador foi 
sobre a regra de capital social 
mínimo que as empresas de 
segurança privada precisam 
comprovar antes de obterem 
autorização para operar. 

A comissão já sinalizou 
que a proposta será uma 
das primeiras tarefas do 
ano. Depois dela, as comis-
sões de Direitos Humanos 
e de Constituição e Justiça 
(CCJ) também deverão se 
manifestar. A palavra final 
sobre as intervenções da 
Câmara será do Plenário 
(Ag.Senado).

Isenção de impostos sobre 
videogames logo após recesso

Regina Duarte virá a Brasília 
conhecer Secretaria de Cultura

Prêmio Nacional das Artes. 
Divulgado pelo então secre-
tário, em sua conta no Twit-
ter, o vídeo contém trechos 
que remetem a um discurso 
do ministro da Propaganda 
nazista, Joseph Goebbels.

No vídeo, o secretário 
fala sobre o lançamento do 
Prêmio Nacional das Artes 
e sobre o que seria o ideal 
artístico para a pasta. Como 
música de fundo, o secretá-
rio escolheu uma ópera do 
compositor alemão Richard 
Wagner, o preferido do líder 
nazista Adolph Hitler (ABr).
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Companhia de Melhoramentos MP2 - CNPJ/ME nº 11.508.615/0001-40 - NIRE n. 35. 300.375.688
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/12/19

Data, Hora e Local: Aos 02/12/19, às 10 hs, na sede social. Convocação e Publicações: Edital de Convocação e Aviso 
aos Acionistas a que se refere o artigo 133 da Lei das S.A. publicados nos jornais “DOESP” e “Empresas e Negócios” nos 
dias 30/10/19, 31/10/19 e 01/11/19. Instalação: Totalidade do capital social. Mesa Diretora: Maria Evelina Melo Peixoto 
Ubersfeld - Presidente; João Baptista de Mello Peixoto - Secretário. Deliberações: 1 – A mesa informou que o Relatório 
da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados, 
em 31/12/16, 31/12/17 e 31/12/18, não foram publicados, em virtude de a Companhia enquadrar-se no disposto do artigo 
294, inciso II da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 13.818/2019, pelo que os referidos documentos serão arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo junto com a presente ata. Colocadas em votação as contas dos administradores e as 
demonstrações financeiras da Companhia, as mesmas foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes. 2 - No 
que se refere à destinação dos resultados dos exercícios foram aprovadas, por unanimidade de votos, as propostas da 
Diretoria referente a não distribuição de dividendos aos acionistas, tendo em vista a apuração de prejuízos nos exercí-
cios sociais encerrados em 31/12/16, 31/12/17 e 31/12/18, no valor de R$ 123.793,76, R$ 174.588,29 e R$ 122.729,03, 
respectivamente. 3 – Prosseguindo, foram ratificados, por unanimidade de votos, todos os atos praticados pelos membros 
da Diretoria da Companhia até a presente data. Por fim, por unanimidade de votos, foram reeleitos para a composição da 
Diretoria para o triênio 2019/2022, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos em Assembleia, os Senhores: 
Geraldo Gomide de Mello Peixoto Neto, CPF/MF nº 065.849.248-90; Heitor Penteado de Mello Peixoto, CPF/MF nº 
004.325.398-91; Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld, CPF/MF nº 006.323.588-90; e João Baptista De Mello Peixoto 
CPF/MF nº 378.159.388-68. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do Termo de 
Posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, e declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer 
atividade empresária, tampouco a administração desta Companhia. Nada mais. Jucesp nº 686.740/19-1 em 27/12/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Santaneza – Empreendimentos Comerciais e Industriais S/A
CNPJ/ME nº 60.586.526/0001-27 - NIRE n. 35. 300.026.004
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/12/19

Data, Hora e Local: 02/12/19, às 12 hs, na sede social. Convocação e Publicações: Edital de Convocação e Aviso aos 
Acionistas a que se refere o artigo 133 da Lei das S.A. publicados nos jornais “DOESP” e “Empresas e Negócios” nos 
dias 30/10/19, 31/10/19 e 01/11/19. Mesa Diretora: Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld - Presidente; João Baptista de 
Mello Peixoto - Secretário. Instalação: Totalidade do capital social. Deliberações: 1 – A mesa informou que o Relatório 
da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados, 
em 31/12/16, 31/12/17 e 31/12/18, não foram publicados, em virtude de a Companhia enquadrar-se no disposto do artigo 
294, inciso II da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 13.818/2019, pelo que os referidos documentos serão arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo junto com a presente ata. Colocadas em votação as contas dos administradores e 
as demonstrações financeiras da Companhia, as mesmas foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes. 
2 - No que se refere à destinação do resultado dos exercícios foram aprovadas e ratificadas, por unanimidade de votos, 
as seguintes destinações: a) exercício social findo em 31/12/2016 – distribuição de dividendos no valor total de 
R$ 955.950,00, sendo deste valor R$ 739.835,41 do resultado do exercício e R$  216.114,59 de parte do saldo de reserva 
de lucros; b) exercício social findo em 31/12/2017 – distribuição de dividendos no valor total de R$ 4.789.350,00 de parte 
do resultado do exercício e o valor de R$ 454.021,67 destinado para a reserva de lucros para posterior deliberação; e c) 
exercício social findo em 31/12/2018 – distribuição de dividendos no valor total de R$ 2.500.000,00, sendo deste valor 
R$ 1.742.060,26 do resultado do exercício e R$ 757.939,74 de parte do saldo de reserva de lucros. 3 – Prosseguindo, foram 
ratificados, por unanimidade de votos, todos os atos praticados pelos membros da Diretoria da Companhia até a presente 
data. Por fim, por unanimidade de votos, foram reeleitos para a composição da Diretoria para o triênio 2019/2022, com 
mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos em Assembleia, os Senhores: Geraldo Gomide De Mello Peixoto Neto, 
CPF/MF nº 065.849.248-90; Heitor Penteado de Mello Peixoto, CPF/MF nº 004.325.398-91; Maria Evelina Melo Peixoto 
Ubersfeld, CPF/MF nº 006.323.588-90; e João Baptista De Mello Peixoto, CPF/MF nº 378.159.388-68. Os Diretores 
ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas das Reuniões 
da Diretoria, e declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer atividade empresária, tampouco a 
administração desta Companhia, seja em virtude de lei especial ou em virtude de condenação crimina. Nada mais. Jucesp 
nº 3.574/20-9 em 07/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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