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Em ritmo frenético e com medidas ousadas, João Doria faz  
gestão para “a maioria silenciosa, e não para a minoria ruidosa”

O que esperar do 
Brasil entre reformas e 
investigações e do mundo 
sob o efeito Trump
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UMA ESTREIA DE
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 “É um erro tentar ver muito 
longe no futuro. A corrente 

do destino somente pode ser 
puxada um elo por vez.”

 
Winston Churchill
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EDITORIAL

DEPOIS DE MERGULHAR EM UMA DEPRESSÃO 
COLETIVA, A SOCIEDADE BRASILEIRA  

BUSCA A SUPERAÇÃO. CHEGOU A HORA 

Lançado em 2016 ao ápice de 
uma crise geral − ética, econômi-
ca, política −, o Brasil entra em 
2017 com os pés mais firmes no 
chão. Os problemas e desafios 
não acabaram, longe disso, mas 
há sinais de maturidade para en-
frentá-los. Mesmo com todas as 
frustrações, o ano que se encer-
rou, e muitos preferem arquivar, 
legou conquistas. É de comemo-
rar a aprovação de um limite para 
os gastos públicos, por reforçar a 
austeridade e sinalizar prudência, 
em lugar da histórica e irrespon-
sável postura de tratar o dinheiro 
público como uma fonte inesgo-
tável. A medida é amarga, claro, 
e por isso tem ainda mais signifi-
cado para o governo. Ao mesmo 
tempo em que vira o ano, Michel 
Temer vira a página na discussão 
sobre a sua legitimidade no Palá-
cio do Planalto. 

Com essa e outras ações, a eco-
nomia começa a ser reanimada. 
Os sinais para 2017 sugerem que 

será revertida a trajetória de re-
cessão. Outra boa notícia é que há 
ministérios trabalhando. O do De-
senvolvimento Social e Agrário, 
por exemplo, faz um pente-fino 
nos casos das aposentadorias por 
invalidez, além de cortar benefí-
cios irregulares do Bolsa-Família. 

Sim, os problemas extrapolam 
a esfera das finanças e das frau-
des. A criminalidade se agravou, 
mas há uma reação. Com o Plano 
Nacional de Segurança, que desti-
na ao Rio Grande do Sul projeto 
piloto, o governo federal prome-
te se envolver no combate à vio-
lência com uma intensidade que 
nunca se viu. 

Depois de mergulhar em uma 
depressão coletiva, como diag-
nosticou em dezembro no Brasil 
de Ideias o especialista em Psico-
logia do Desenvolvimento José 
Ernesto Bologna, a sociedade bus-
ca a superação.

Boa leitura e avante Brasil!

2017
OS SINAIS DE

KARIM MISKULIN
DIRETORA
EXECUTIVA DA VOTO
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COMEÇA A 
TURBULENTA

A ENCRUZILHADA 
AMERICANA: OU 

AMARGAM O 
ISOLAMENTO, OU 

REINVENTAM A 
GLOBALIZAÇÃO

Títulos de dois influentes li-
vros sobre economia global nos 
últimos 40 anos — A Era da Incer-

teza, de J.K. Galbraith, e A Era da 

Turbulência, de Alan Greenspan 
— adaptam-se perfeitamente à 
etapa que agora se inicia. A jul-
gar pelo conteúdo e estilo de sua 
campanha e o convulsionado pe-
ríodo como presidente eleito, o 
que Trump oferece ao mundo nos 
primeiros movimentos de seu go-
verno é um estoque de incerteza 

e turbulência.
“Fazer a América grande de 

novo”, mote da candidatura, 
significará romper com padrão 
de política externa estabeleci-
do quando, ao final da Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), os 
EUA alçaram-se à condição de 
superpotência líder — a “Pax 
Americana”. Para tal inflexão, o 
inquilino da Casa Branca terá de 
transformar em ações concretas 
sua denúncia do quadro interna-

RADAR MUNDIAL

MARCOS TROYJO
Diretor do BRICLab da 

Universidade de Columbia e 
professor do Ibmec

marcos.troyjo@gmail.com
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cional do comércio e a própria 
relação que o presidente dos EUA 
mantém com a elite global.

O comércio internacional, em 
sua atual configuração, é para a 
retórica trumpista o que a URSS 
foi para o marketing político de 
Reagan — um “Império do Mal”. 

A deslealdade de parceiros 
— e a incompetência dos nego-
ciadores americanos desde o fim 
da Guerra Fria — teriam permi-
tido um “mundo plano” apenas 
àqueles que querem exportar 
para os EUA. O México se valeria 
do NAFTA para “roubar” empre-
gos americanos. A China, com seu 
capitalismo de Estado, manipu-
laria câmbio e custos visando ao 
declínio do setor manufatureiro  
nos EUA.

Para Trump, supostas vanta-
gens geopolíticas de uma maior 
interdependência econômica não 
estão mais surtindo efeitos positi-
vos para os EUA. Na mesma linha, 
a elite global — burocratas encas-
telados em instituições “desatua-
lizadas” como FMI, ONU, Otan e 
OMC — perdeu a capacidade de 
corrigir desequilíbrios da ordem 
mundial.

Incerteza e turbulência resul-
tam portanto numa equação com 
dois eventuais desfechos.

O primeiro: a América se fecha 
para o mundo — isolamento co-
mercial, populismo nacionalista, 
diminuição de presença geoestra-
tégica, entretenimento para uma 
opinião pública interna confla-
grada e imbecilizada.

O segundo: os EUA, ainda que 

de modo tumultuado, ajudam a 
reinventar a globalização.

Guerra comercial, instabilidade 
emocional, populismo, tolerância 
com autoritarismo, inexperiência 
no mundo político. Todas essas 
noções fazem parte da “nuvem” 
Donald Trump e da presidência 
que se inicia no próximo dia 20.

O Fórum Econômico Mundial 
que se reuniu em janeiro deste 
anos nos Alpes suíços projetou um 
enorme ponto de interrogação 
sobre o que aguarda o cenário 
global nos próximos quatro anos. 
A nova liderança norte-americana 
lança o mundo nas sombras da in-
certeza. Tradicionais parâmetros 
de política externa dos EUA para 
a Europa, Oriente Médio e Ásia-
-Pacífico parecem destinados ao 
abandono.

A desglobalização suposta-
mente tem em Donald Trump seu 
mais importante proponente. In-
versamente, o presidente chinês 
Xi Jinping foi saudado por Davos 
como defensor da globalização. 
Tal mudança de posições —EUA 
insulares e China extrovertida — 
era inimaginável há apenas al-
guns poucos anos.

Sabemos que Donald Trump é 
um jogador. Gosta de blefar, de 
negociar sob cortinas de fumaça, 
de “chutar para cima” de modo 
a obter o melhor resultado possí-
vel. Nessa linha, de todas as inter-
venções feitas até em Davos, sem 
dúvida a mais surpreendente foi a 
de Anthony Scaramucci, ex-gestor 
de fundos que hoje ocupa lugar 
de destaque dentre os principais 

assessores de Trump.
Scaramucci, que chefiará o Es-

critório de Relações Públicas da 
Casa Branca, pôs Davos em pa-
rafuso ao argumentar que a glo-
balização sairá fortalecida com o 
próximo presidente americano. 
Literalmente, sugeriu que “Trump 
representa uma esperança para o 
globalismo”.

A frase de Scaramucci está em 
diagonal oposição ao que seu 
chefe propagou durante a cam-
panha. Mais especificamente, 
em seu discurso de nomeação 
como candidato republicano à 
Casa Branca, Trump defendeu: “O 
americanismo, e não o globalis-
mo, será a nossa crença”.

Ainda assim, Scaramucci re-
lacionou uma série de tópicos 
em que, segundo ele, a opinião 
pública global não estaria lendo 
corretamente a mensagem que o 
futuro presidente dos EUA quer 
transmitir. Ou seja, o mundo não 
está vendo Trump pela ótica do 
“copo meio cheio”.

Vamos então a algumas das 
posições mais controvertidas de 
Trump e, de acordo, com Scara-
mucci, como o cenário global em 
conjunto pode sair ganhando.

Nos tratados comerciais, Scara-
mucci contou à plateia de Davos 
que Trump está longe de ser um 
opositor do livre-comércio. A crí-
tica do presidente eleito residi-
ria no caráter “assimétrico” dos 
acordos. No segundo pós-guerra, 
os EUA, com o FMI ou o BIRD, o 
Nafta ou outorga da cláusula de 
nação mais favorecida à China, es-

Para Trump, 

supostas 

vantagens 

geopolíticas 

de uma maior 

interdependência 

econômica 

não estão mais 

surtindo efeitos 

positivos para os 

EUA

Nos tratados 

comerciais, 

Scaramucci 

contou à plateia 

de Davos que 

Trump está 
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A crítica do 

presidente 

eleito residiria 

no caráter 

“assimétrico” 

dos acordos.
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taria trocando influência geopolí-
tica por benefícios econômicos.

Como muitas da razões para 
a existência dessas iniciativas — 
como a reconstrução da Europa 
pós-1945 ou comunismo como 
força geopolítica — deixaram de 
figurar no tabuleiro, caberia por-
tanto reestruturá-las de modo a 
harmonizar as condições de com-
petição não apenas dos EUA, mas 
também de outros países.

Trump disse em diferentes oca-
siões que a Otan está “obsoleta”, 
que as razões de sua criação rela-
cionadas à Guerra Fria deixaram 
de existir. Para Scaramucci, isso 
não significa que Trump deseja 
abandonar a Europa à própria 
sorte, mas sim revela o pedido de 
atualização da Aliança de modo a 
que ela possa também combater 
ameaças como o terrorismo inter-
nacional.

A esses argumentos de Scara-
mucci podem somar-se uma série 
de outras posições de Trump que, 
em princípio, poderiam ajudar a 
globalização.

O cenário global teria a ganhar 
com instituições de Washington 
(FMI, Banco Mundial) reforma-
das? Sem dúvida. A ONU precisa 
de atualização de modo a refle-
tir novas correlações de poder e 
capacidade de contribuição orça-
mentária? Claro.

O mundo se tornaria mais se-
guro se Washington e Moscou co-
operassem em áreas como a luta 
contra o terrorismo? Em tese, sim. 
O comércio internacional se tor-
naria mais justo se o governo chi-

nês oferecesse menos incentivos 
e escudos de proteção a suas em-
presas de economia mista? Muito 
provavelmente.

Para que mundo possa en-
xergar Trump pelo “copo meio 
cheio”, além de apontar incoe-
rência e deslealdade em outros 
países, a nova administração teria 
de estar também disposta a me-
xer nas muitas assimetrias patro-
cinadas pelos próprios EUA. Essas 
passariam por rever o inquestio-
nável protecionismo na esfera 
agrícola ou a política de incentivo 
à inovação industrial disfarçada 
de orçamento do Pentágono — 
bilionários recursos que ajudam a 
manter os EUA na vanguarda dos 
setores de alta tecnologia.

E, no limite, para ajudar a 
globalização, como Scaramucci 
buscou vender à elite de Davos, 
Trump, além de seu conhecido 
acervo crítico, precisa apresentar 
ao mundo uma agenda propositi-
va. Disso, até agora, ninguém tem 
notícia.

Se o caminho adiante é o do 
isolacionismo, quatro anos de 
Trump podem ser mascarados por 
uma economia herdada de Oba-
ma que, com baixo desemprego 
e crescimento razoável para um 
país da OCDE, não vai tão mal. 

E, no curto prazo, os EUA podem 
ainda beneficiar-se da combina-
ção (matematicamente insusten-
tável) de desoneração tributária 
e expansão dos investimentos go-
vernamentais em infraestrutura 
— coração da “Trumponomics”.

Mas o desmantelamento das 
redes globais de valor será, em 
horizonte não distante, devasta-
dor para os EUA, que têm mais 
multinacionais que qualquer ou-
tro país.

A “vingança da globalização” 
virá quando perda de eficiência 
e custos altos de produção preci-
pitarem inflação e balanços pa-
trimoniais menos robustos para 
empresas americanas de atuação 
global.

Nessa projeção, “guerras co-
merciais” são o menor dos pro-
blemas. Confrontos em outras 
frentes, onde nacionalismo dá as 
mãos ao militarismo, passam a ser 
plausíveis.

Torçamos que, com retórica 
ofensiva a comércio e elites glo-
bais, Trump esteja apenas queren-
do “trucar” o mundo. Se servirem 
para tornar as trocas internacio-
nais menos assimétricas e elites 
mais dispostas a iluminar o lado 
escuro da globalização, suas mui-
tas grosserias serão esquecidas.

Tal cenário é possível, mas pou-
co provável. Chance maior é que a 
administração Trump, com versão 
repaginada de “pão e circo”, seja 
apenas um “junk government”. 
Emoções não faltarão. 

Hora de apertar os cintos e cru-
zar os dedos. 

O desmantelamento das 
redes globais de valor seria 

devastador para os EUA, que 
têm mais multinacionais que 

qualquer outro país
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1
Por Leonardo Pujol

Para muitos, a passagem do ano representa uma 
espécie de marco existencial. 

É a oportunidade de recomeçar, de corrigir rotas 
e de retomar projetos deixados pelo caminho – es-
pecialmente depois de um ano como 2016, tão cheio 
de incertezas e de mudanças inesperadas. Turbulen-
to, no Brasil o ano que passou foi de recessão eco-
nômica, de tensões políticas nas ruas e de uma crise 
institucional que culminou em um ato traumático 
por natureza – o impeachment.

No mundo, foi também o ano do Brexit, do acir-
ramento dos confrontos no Oriente Médio, da cri-
se imigratória, do terrorismo e de uma reação sur-
preendente: a ascensão de projetos nacionalistas e 
antiglobalizantes, sublimados na escolha de Donald 
Trump como presidente da maior potência econômi-
ca do planeta. 

Os problemas podem ser conhecidos e ter simili-
tudes com outros períodos da História. Mas o mundo 
agora é outro: mais complexo e mais avançado – e 
também mais imprevisível e, às vezes, assustador. No 
Brasil, muitos desafios são inéditos. O governo vive 
uma crise de caixa sem precedentes, com os estados 
à beira da insolvência.

É evidente que, ao contrário da crença popular, a 
simples virada de páginas do calendário jamais seria 
suficiente para colocar fim nas surpresas que o des-
tino empacotou em 2016. Mas o início de um ano 
novo permite, ao menos, estabelecer uma fronteira 
para a análise da História: qual será o legado eco-
nômico, político e social de tantos acontecimentos? 
De que modo eles vão moldar os fatos no decorrer 
de 2017? É o que explicamos nas próximas páginas.



VOTO - política, cultura e negócios - janeiro e fevereiro - 201714

FOTO: MARCELLO CASAL JR/ABR (1º/5/2007)

O curso da História nem sem-
pre é um jogo simples de causa-e-
feito. Para antever o que será de 
2017, é preciso não só conhecer 
os estopins das grandes mudan-
ças, mas também o contexto em 
que elas tendem a se desenrolar 
no futuro. A onda nacionalista e 
isolacionista que começa a guiar 
as principais potências econômi-
cas do planeta não terá, necessa-
riamente, os mesmos desfechos 
extremos que sucederam ao final 
da I Guerra Mundial. E nada indi-

ca que a recessão – que abate a 
economia brasileira há três anos 
consecutivos – será superada com 
os mesmos saltos de crescimento 
de outros períodos recentes de 
retração. 

Ao obter a aprovação da PEC 
(Proposta de Emenda à Consti-
tuição) que limita os gastos pú-
blicos pelos próximos 20 anos, 
no apagar das luzes de 2016, o 
presidente Michel Temer conquis-
tou a sua principal vitória desde 
que assumiu o governo após o 

O Brasil entrou

2017 com

estimativas 

de crescimento

do PIB entre 

0,2% 

(FMI) e 

0,5% 

(Banco Mundial)

Rigorosa, a

PEC do Teto

enfrenta este 

ano o teste do

jogo eleitoral,

com pressões 

que ameaçam 

mudar a lei ou 

até derrubá-la

Para voltar a 

CRESCER
DEPOIS DA VITÓRIA NA
LIMITAÇÃO DOS GASTOS, 
QUAIS SÃO AS PRÓXIMAS
BATALHAS DE TEMER

ESPECIAL
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Outros países

tiveram êxito

ao implantar

o controle

de gastos. 

No caso 

holandês,

com mais 

flexibilidade

Governo Temer

tem pressa 

na reforma

trabalhista. 

O quanto 

antes da

corrida

eleitoral,

melhor

Em 2016, 

o rombo na 

Previdência

alcançou 

R$ 

151,9 

BILHÕES.

É o maior 

da série 

histórica

afastamento de Dilma Rousseff, 
em maio passado. A PEC do Teto 
aponta um caminho para o equilí-
brio das contas públicas e retoma-
da do crescimento da economia, 
apesar dos efeitos colaterais aler-
tados por analistas que preveem a 
diminuição dos investimentos em 
saúde e educação. 

O rigor da PEC também desper-
ta a atenção. Enquanto na Holan-
da o controle de gastos é revisto 
a cada quatro anos e aumentos 
são permitidos se comprovada 
a existência de recursos, no Bra-
sil investimentos maiores só vão 
ocorrer se forem feitos cortes em 
outras áreas – mesmo se a econo-
mia estiver andando bem. “A me-
dida é tão rigorosa que sou cético 
quanto à sua duração”, opina o 
cientista político Mauricio San-
toro, professor no Departamen-
to de Relações Internacionais da 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj). “As pressões 
do jogo eleitoral podem implicar 
mudanças na lei ou mesmo na sua 
derrubada.”

Vencida essa primeira etapa, a 
prioridade será dar sequência a 
reformas complicadas. A principal 
delas é a da Previdência, que já 
tramita no Congresso. Aprovado 
na Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados, 
o projeto parou numa comissão 
especial – onde deverá ficar até 
o final de março. Centrais sindi-
cais reclamaram do texto, que 
exige a idade mínima de 65 anos 
para a aposentadoria. Esse teto 
ainda pode subir à medida que 
a expectativa de vida do brasilei-
ro aumentar. Ainda será preciso 
cumprir pelo menos 25 anos de 
contribuição ao INSS, o que não 
garante o benefício integral, con-

cedido apenas aos que contribuí-
rem por 49 anos. O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), 
que disputa a reeleição para o 
cargo no início de fevereiro, afir-
mou que os parlamentares irão 
considerar as queixas. “Vamos 
construir esse debate na comissão 
especial. Se tem excessos, vamos 
corrigir os excessos”, disse ele, no 
começo de janeiro.

Outra pauta importante para 
governo é a reforma trabalhista, a 
começar pela permissão do saque 
do FGTS, mas com outras medidas 
a serem detalhadas com o envio 
do projeto ao Congresso, previs-
to ainda no primeiro trimestre. 
O objetivo é modernizar as leis e 
rever regras como a de trabalho 
temporário e a de formulação de 
acordos entre sindicatos e empre-
gadores. 

Coordenado pelo braço-direito 

de Temer, Moreira Franco, o Pro-
grama de Parceria e Investimen-
tos (PPI) é outra prioridade do go-
verno. O plano de privatizações e 
concessões promete melhorar as 
condições para a concessão de ro-
dovias, portos, aeroportos, ferro-
vias, obras de energia, mineração 
e saneamento. Aparece no hori-
zonte, ainda, o apoio aos estados 
endividados – Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro e Minas Gerais, so-
bretudo. Num cenário ideal, Mi-
chel Temer quer os planos apro-
vados ainda em 2017, antes que 
comece a corrida eleitoral. Por 
um motivo simples: “A economia 
com certeza será o grande mote 
da eleição”, afirma o cientista po-
lítico Ricardo Borges Gama Neto, 
professor da Universidade Federal 
de Pernambuco (Ufpe) e diretor 
de pesquisa da Associação Brasi-
leira de Ciência Política (ABCP).
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O rumo das eleições depende 

de desdobramentos do ano de 

2016 como o julgamento da cha-

pa Dilma-Temer e o desempenho 

do Congresso 

Na disputa pelo ano mais tur-

bulento no cenário político brasi-

leiro – e, quem sabe, mundial –, 

2016 aparece com amplo favo-

ritismo. Não é sempre que uma 

presidente da República sofre um 

impeachment e um presidente da 

Câmara dos Deputados é cassado, 

e pior: preso. Também não é co-

mum um governo recém-chegado 

ter de lidar com uma série de con-

fusões ministeriais, como as que 

protagonizaram os (agora) ex-

-ministros Romero Jucá e Geddel 

Vieira Lima. 

Não bastasse isso, a lama da 

Lava Jato respinga na imagem de 

partidos de praticamente todos 

os lados. Coloca em xeque o po-

der de representatividade do sis-

tema político nacional. Enquanto 

isso, o contribuinte tem de enca-

rar uma sucessão de manchetes 

indigestas, como aumento nos 

De olho 

EM 2018

preços dos combustíveis, reajuste 

e retomada de impostos e endu-

recimento das regras previdenciá-

rias. “A população está cansada”, 

resume Masimo Della Justina, 

cientista político da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná 

(PUCPR). 

O troco veio nas urnas: o aban-

dono de políticos tradicionais, o 

crescimento da “antipolítica” e 

a ascensão de candidatos “ges-

tores”. O maior exemplo, nesse 

caso, atende pelo nome de João 

Doria Júnior (PSDB-SP). O empre-

sário não só virou o partido de 

cabeça para baixo, ao garantir a 

vaga para representar os tucanos 

na eleição municipal de São Pau-

lo, como surpreendeu ao ganhar 

a eleição no primeiro turno. “Esse 

antipoliticismo reflete a ausência 

de modelos que satisfaçam o elei-

tor”, entende Pedro Celio Borges, 

cientista político da Universidade 

Federal de Goiás (UFG).

Junto aos outsiders, os evan-

gélicos também se converteram 

em insumo antipolítico. No Recife 

O CRESCIMENTO DA ANTIPOLÍTICA,
DEMONSTRADO NAS URNAS EM 
2016, PODE DEFINIR A PRÓXIMA 
ELEIÇÃO
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Com seu 

discurso

moralizador,

Bolsonaro

figura 

como um dos 

protagonistas

nas sondagens

para a sucessão

presidencial

Para prestar 

atenção:

a população

evangélica 

tende a 

concentrar 

o voto em 

poucos 

candidatos
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(PE), os três vereadores mais bem 
votados na eleição passada fazem 
parte desse grupo. Ricardo Bor-
ges, da Ufpe, explica que a ascen-
são ocorre porque a população 
evangélica tende a concentrar o 
voto em poucos candidatos. “Em 
vez de voto pulverizado, eles vo-
tam juntos. Seguirão como ativo 
importante das composições polí-
ticas”, diz. Hoje, o maior símbolo 
evangélico na política brasileira é 
Marcelo Crivella (PRB-RJ), prefei-
to eleito no Rio de Janeiro. 

Outro que se encaixa no es-
pectro evangélico, embora mais 
atribuído à extrema direita, é 

Jair Bolsonaro (PSC-RJ). O depu-
tado federal vem crescendo nas 
intenções de voto para presiden-
te em 2018 – e deverá abocanhar 
um percentual significativo do 
eleitorado. “Muitas pessoas não 
radicais me dizem que votariam 
nele por conta da descrença na 
política”, afirma Santoro, da Uerj. 
Celebridades da televisão, como 
Roberto Justos e Dr. Rey, também 
manifestaram interesse no Planal-
to. Podem concorrer com Lula e 
tantos outros que ainda aparece-
rão. “A eleição de 2018 pode ser 
um pouco como 1989”, acrescen-
ta Santoro, em referência aos 22 

candidatos que concorreram à 
Presidência naquele ano – entre 
eles o apresentador Silvio Santos, 
que chegou a figurar entre os fa-
voritos mas acabou impossibilita-
do de concorrer.

De qualquer forma, a campa-
nha já começou. Muito do que 
se verá em 2018 vai depender da 
economia e das pautas no Con-
gresso, como a reforma da Pre-
vidência e a votação do pacote 
anticorrupção. Isso sem falar da 
ação no Tribunal Superior Eleito-
ral, que investiga a chapa Dilma/
Temer por suspeita do uso de di-
nheiro desviado da Petrobras na 
campanha de 2014. 

Se a dupla for considerada cul-
pada, o TSE determinará a cas-
sação do atual presidente. Isso 
ocorrendo, o Congresso terá de 
convocar eleições indiretas, como 
estabelecido pela Constituição 
Federal, ou mudar as regras para 
que o País tenha novas eleições – 
hipótese pouco provável. O minis-
tro Herman Benjamin, relator da 
ação, deve apresentar seu voto 
ainda no primeiro semestre.

O QUE SE VERÁ NAS 
URNAS DEPENDE DA
ECONOMIA E DAS 
PAUTAS DO CONGRESSO

O FATOR BOLSONARO 
DE HOJE GUARDA 
SEMELHANÇAS COM O
SILVIO SANTOS DE 1989

IMAGEM: REPRODUÇÃO/YOUTUBE

  A eleição de 2018 pode 
ser um pouco como 1989.

Cientista político Mauricio Santoro, professor na (Uerj).  

Em referência aos 22 candidatos que concorreram à  

Presidência naquele ano – entre eles o apresentador 

Silvio Santos, que chegou a figurar entre os favoritos mas 

acabou impossibilitado de concorrer
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A mais alta  

Corte do 

País tem a 

responsabilidade 

de deliberar 

sobre ao menos 

90 agentes 

políticos e 

parlamentares,  

de partidos  

como PMDB,  

PP, PSDB e PT

FORÇA-TAREFA TENDE A SUPERAR O TRÁGICO 
ACIDENTE COM O MINISTRO TEORI ZAVASCKI E 
AVANÇAR COM AS NOVAS DELAÇÕES

Ao morrer em acidente aéreo 
às vésperas de decidir sobre as de-
lações de 77 atuais e antigos exe-
cutivos da Odebrecht, o ministro 
Teori Zavaski deixou, além de per-
plexidade, o temor pelo destino 
da Operação Lava Jato. Mas, mes-
mo sobre a tragédia que vitimou 
o relator do processo no Supremo 
Tribunal Federal, a tendência é de 
as investigações avançarem. Com 
agilidade, a presidente do STF, 
ministra Cármen Lúcia, autorizou 
a continuidade do processo de 
homologação das delações, mes-
mo antes da definição do novo 
relator. Com isso, os  executivos 
começam a ser ouvidos pelos ju-
ízes auxiliares do ministro Teori.

As investigações sobre os des-
vios na Petrobras e em outras 
obras públicas federais entrou no 
seu quarto ano, e a expectativa 
com a megadelação da Odebre-
cht  é grande. A mais alta Corte 
do País tem a responsabilidade de 
deliberar, além dos 77 delatores, 
sobre ao menos 90 agentes po-
líticos e parlamentares, entre os 
quais integrantes da cúpula de 
partidos como PMDB, PP, PSDB e 
PT. Os depoimentos já conhecidos 
em janeiro lançam suspeitas con-
tra 51 políticos de 11 partidos. Um 

enorme eficiência, mas também 
reforça que essas práticas [de cor-

rupção] já existiam. A novidade é 
o tamanho”, diz o cientista políti-
co Ricardo Borges. 

Nomes do Judiciário ganham 
notoriedade – semelhante ao que 
ocorreu com o então ministro do 
STF Joaquim Barbosa durante o 
julgamento do Mensalão. 

O juiz federal Sergio Moro vi-
rou ídolo de uma grande parcela 
da população. Num levantamen-
to feito em agosto passado pelo 
instituto Paraná Pesquisas, 54% 
dos entrevistados disseram que 
votariam no paladino da Lava 
Jato para presidente, caso ele 
concorresse. Moro diz não pensar 
nisso. Barbosa dizia o mesmo na 
época do Mensalão. 

Questionado recentemente 
acerca de uma eventual candida-
tura presidencial, porém, o ex-mi-
nistro respondeu que era um ho-
mem livre para se candidatar. 

A atual presidente do STF, que 
concentra as atenções do país no 
momento crítico sobre o futuro 
da Lava Jato, também pode se 
consagrar como um símbolo do 
combate à corrupção. O apelo 
da sociedade por transparência é 
eloquente.

Um Brasil mais 

TRANSPARENTE

ex-alto executivo da empreiteira, 
Cláudio Melo Filho, afirmou que 
o PMDB aceitou doações fraudu-
lentas para campanhas eleitorais 
e traficou com leis em troca de di-
nheiro e que o próprio presidente 
do partido e da República, Michel 
Temer, aceitou R$ 10 milhões para 
sua campanha em nota divulgada 
pelo Palácio do Planalto, o presi-
dente chamou de falsas as acusa-
ções de Cláudio Melo Filho, afir-
mou que as doações feitas pela 
construtora Odebrecht ao PMDB 
foram todas por transferência 
bancária e declaradas ao TSE e 
que não houve caixa dois nem 
entrega em dinheiro a pedido do 
presidente.

 Independentemente da con-
clusão das investigações, os espe-
cialistas ouvidos para esta repor-
tagem convergem para a certeza 
de que o Brasil está mais transpa-
rente.

“Não fomos assim a vida intei-
ra. Agora, com Ministério Público 
e a Polícia Federal mais atuantes, 
junto dos jornalistas e das redes 
sociais, tendemos a esclarecer 
mais rápido as coisas”, analisa 
Della Justina, da PUCPR. 

“O sistema de investigação 
que temos visto demonstra uma 

ESPECIAL

“Não fomos 

assim a vida 

inteira. Com  

o Ministério 

Público e a 

Polícia Federal 

mais atuantes, 

junto dos 

jornalistas  

e das redes 

sociais, 

tendemos a 

esclarecer 

mais rápido  

as coisas.” 
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Com a atenção 
de quem pode 
se tornar o 
homem mais 
poderoso do 
mundo, o 
presidente 
chinês, Xi 
Jinping, 
acompanhado 
da esposa, 
Peng Liyuan, 
desembarca em 
Zurique, Suíça, 
rumo ao Fórum 
de Davos - 

Onde está 

FOTO: DING LIN /AGÊNCIA XINHUA - 15/1/17

O LÍDER? 

A chegada de Donald Trump 
à Casa Branca, o start no Brexit e 
a ascensão da direita na Europa 
põem a globalização em xeque

A vitória na eleição presiden-
cial do bilionário Donald Trump 
pegou de surpresa o mundo oci-
dental. De perfil intempestivo, o 
republicano triunfou com uma 
rocambolesca campanha marcada 
por comentários sexistas, racistas 
e xenófobos – como a promessa 
de construção de um muro para 
separar os Estados Unidos do Mé-
xico e a deportação em massa de 
imigrantes. “Ele é muito ligado à 
política nacionalista, aquela coisa 
de América para os americanos, 
numa visão também paternalista 
e de empresário”, analisa Marcial 
Conte Jr., editor da tradução de 
América Debilitada: Como Tornar A 

América Grande Outra Vez (Edito-
ra Citadel, 2016), livro escrito por 
Trump.

Não é privilégio dos Estados 
Unidos o crescimento do conser-
vadorismo. Em diversas partes 
do globo são registradas realo-
cações ideológicas nesse sentido. 
O “não” ao Acordo de Paz na 
Colômbia e o “sim” no Brexit – 
que culminará na saída do Reino 

Unido da União Europeia (UE) a 
partir de março – são as maiores 
provas disso. Na Rússia, o cami-
nho também perpassa pelo na-
cionalismo. Após ocupar a região 
de Crimeia, na Ucrânia, Vladimir 
Putin, um czar contemporâneo, 
agora joga na Síria a sua projeção 
de poder ao negociar os acordos 
de cessar-fogo na guerra entre o 
governo e os rebeldes. Seu outro 
desejo é aumentar o poderio nu-
clear, o que ressabia ainda mais a 
globalização.

Na mesma toada, os movimen-
tos nacionalistas de direita estão 
ganhando força. Já se projetam 
em países do leste europeu. Aos 
poucos, também avançam na 
Alemanha e na França, duas das 
maiores economias do continente 
e que viverão eleições neste ano. 
Os franceses vêm simpatizando 

com Marine Le Pen, presiden-
te da Frente Nacional e filha do 
histórico líder da extrema-direita 
Jean-Marie Le Pen, que se opõe à 
imigração e defende o retorno da 
pena de morte. 

Na Alemanha, o favoritismo 
está em Frauke Petry, líder do par-
tido Alternativa para a Alemanha 
(AfD), que adota um discurso de 
exclusão do país da UE.

 Caso a direita vença nesses lo-
cais, a probabilidade de uma onda 
protecionista é iminente – com 
cada vez mais países se fechan-
do em uma época de terrorismo, 
crise migratória e de refugiados. 
“Construções que foram refe-
rência de avanço em relação à 
integração mundial, hoje estão 
postas em xeque”, diz Pedro Ce-
lio Borges, da UFG. No vácuo da 
geopolítica internacional fica a 
dúvida para saber quem liderará 
o que restar do mundo globali-
zado. “Hoje não existe ninguém, 
em país algum, capaz de conduzir 
uma grande negociação global”, 
responde Mauricio Santoro, pro-
fessor de Relações Internacionais 
da UERJ. “Quem provavelmente 
vai crescer nesse vazio de poder é 
a China.”FOTO: DIVULGAÇÃO
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RAIO X DO FATO

O MODELO 
PRISIONAL 

BRASILEIRO NÃO 
É MAIS APENAS 

CONSEQUÊNCIA DA 
CRIMINALIDADE, 

MAS UMA DE SUAS 
PRINCIPAIS CAUSAS

A calamidade do sistema prisio-
nal brasileiro é a face mais gritan-
te da falência de diversas dinâmi-
cas da vida social. Faliu o próprio 
modelo carcerário do país – ou 
melhor, a falta dele. Não há, faz 
muito tempo, uma política nacio-
nal sobre o tema, nem de plane-
jamento, tampouco de resposta à 
crescente demanda. Também dá 
sinais de esgotamento, já não é 
de hoje, toda a normatização pe-
nal do país, seja ela de direito ma-
terial, processual ou de execução.

Mas o problema não é ape-
nas legislativo ou jurídico. Os 
presídios abarrotados, que re-
produzem e qualificam o crime, 
expõem também as mazelas das 
instituições públicas, da própria 
família (ou de seu esfacelamento) 
e de toda a realidade econômica 

e social. Expõem a insuficiência 
da educação, o sobrepujamento 
das drogas, a desordem moral e o 
desconforto existencial de milha-
res de seres humanos.

Ali, em cada prisão, em cada 
preso, está materializada uma 
derrota da civilização diante da 
barbárie. Mas também é ali que 
deveria nascer uma resposta,  
em que as forças públicas tentas-
sem recuperar o cidadão para a 
vida social. 

O estado querendo trazer de 
volta o indivíduo que delinquiu 
e, ele próprio, dando uma chance 
a si mesmo. Paga a pena, o que 
também serve de exemplo aos de-
mais convivas, e tenta recompor o 
retorno à cidadania. Nada disso é 
o que vemos, porém. Ou melhor, 
o que vemos é o contrário disso. 

GERMANO RIGOTTO
Ex-governador do Rio Grande 

do Sul e presidente do  
Instituto Reformar de Estudos 

Políticos e Tributários  
www.germanorigotto.com.br

SISTEMA 
PENITENCIÁRIO: 
PROBLEMA E 
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Hoje o modelo prisional brasi-
leiro não é mais apenas consequ-
ência da criminalidade, mas uma 
de suas principais causas. 

É de dentro das prisões que 
muitos crimes são arquitetados e 
comandados. As organizações cri-
minosas, não raras vezes, gerem 
diretamente o próprio sistema. 
Montam estruturas de poder para 
isso, tomam decisões. São donas 
de pavilhões, áreas ou presídios 
inteiros. O aparato estatal, afron-
tado sem disfarce, não reage à 
altura. Subjuga-se e sucumbe. 
Às vezes até mesmo locupleta-se 
com isso.

Soluções isoladas ou pontuais 
serão meramente paliativas. Os 
estados sozinhos não têm capa-
cidade financeira suficiente para 
enfrentar o problema. É preciso 
repensar o sistema prisional de 
maneira integrada, nacionalmen-
te, definindo papéis de todos os 
entes federados, inclusive os mu-
nicípios. Mas o protagonismo, 
sem dúvida alguma, deve ser da 
União, seja por sua preponderân-

cia orçamentária, seja pela capa-
cidade de articular todas as partes 
envolvidas.

Para minorar o atual caos do 
sistema prisional temos sim que 
viabilizar a construção de mais 
presídios, menores com mais con-
trole e que possibilitem ativida-
des de esporte e educação para 
ocupar o detento, temos que ter 
ao lado disto a separação dos pre-
sos por grau de periculosidade e 
a maior celeridade no julgamento 
de recursos de liberdade.

Muitos dizem que não adianta 
construir mais cadeias enquanto 
o país não investir mais em saú-
de, educação e nas áreas essen-
ciais para a dignidade humana. 
Embora seja verdade, é um falso 
dilema. 

Uma dinâmica não precisa es-
perar a outra. Ambas devem ocor-
rer em concomitância: fazer do 
Brasil um país social e economi-
camente mais justo e desenvolver 
um novo sistema prisional.

Não se trata apenas de cons-
truir ou reconstruir cadeias ou re-

organizar o sistema diretamente. 
É preciso provocar também uma 
grande revisão sobre as legisla-
ções da área, que há muito se 
mostraram insuficientes ou ine-
ficientes para diminuir os índices 
de criminalidade. A nação precisa 
voltar-se ao tema da segurança, o 
que inclui todos os poderes e ins-
tituições, especialmente a socie-
dade. O Congresso Nacional deve 
dar a importância que a pauta 
tem para as pessoas.

Os violentos massacres deste 
início de ano, ocorridos em vários 
presídios, mostram que o modelo 
atual chegou ao seu limite. Preci-
samos resgatar a cultura da paz 
em nosso convívio. O Brasil um 
país essencialmente pacífico, não 
pode deixar-se sucumbir diante 
do crime e da intolerância em 
suas mais diferentes formas.

Racionalizar o sistema prisio-
nal, por meio de uma política na-
cional para o assunto, é a maior 
urgência para que seja restabele-
cido um mínimo de normalidade 
e de sensação de segurança.

Muitos 

dizem que 

não adianta 

construir 

mais cadeias 

enquanto o 

país não investir 

mais em saúde, 

educação. 

Embora seja 

verdade, é um 

falso dilema
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QUANTO CUSTA

CONFUSÃO:
UM TERRENO 
FÉRTIL PARA A  
VIOLÊNCIA

ENXERGAR A PRISÃO COMO UM 
FATOR ISOLADO PARA SOLUÇÃO 
DO CRIME É O MESMO QUE VER A 
ÁRVORE E NÃO A FLORESTA

O brasileiro está com medo 
da escalada da violência e, mais 
ainda, da falta de perspectiva de 
resolução dessa calamitosa reali-
dade. A origem dessa descrença 
pode estar na frequente confusão 
encontrada na forma de interpre-
tar suas causas e propor soluções. 
Escutamos que os motivos variam 
entre desigualdade de renda, o 
porte de armas, o minguado gas-
to com segurança pública, a nossa 
cultura, a falta de educação, as 
drogas, a ineficácia das nossas ca-

deias, dentre outros. Já as propos-
tas circulam entre banir o porte 
de armas, construir mais presídios, 
aumentar o controle sobre eles 
para, por exemplo, impedir ob-
viedades como entrada de celular, 
aprimorar a estrutura física e hu-
mana da polícia, reduzir a maio-
ridade penal. No entanto, mesmo 
quando alguém tenta mostrar um 
pouco mais de tecnicidade nessa 
análise, inserindo dados de outros 
países, comete erros. 

A comparação internacional 
deve ser feita com cuidado, pois 
há diferenças nas formas de classi-
ficação dos crimes. Por exemplo, o 
conceito de homicídio varia entre 
alguns países. Outro erro comum 
é comparar os índices de países 
com características internas muito 
distintas. Como comparar os EUA, 
onde a legislação difere entre os 
estados e a miscigenação étnica é 

 Depois de 
carnificina, 
presos são 
enterrados 
no Cemitério 
Parque Tarumã 
em Manaus 

FO
TO

: M
A

R
C

EL
O

 C
A

M
A

R
G

O
/A

B
R

 (
14

/0
1/

20
17

) 

IGOR MORAIS
Pós-doutorando em economia 

aplicada na Universidade da 
Califórnia – Riverside



23

importante, com países com me-
nor população, como a Suíça, que 
tem menor diversidade cultural e 
leis nacionais. Note que há esta-
dos americanos com elevada in-
cidência de porte de arma, como 
Colorado, Utah e Dakota do Nor-
te, onde as taxas de homicídios 
são menores do que países com 
população similar e distribuição 
de renda próxima, mas que exer-
cem o controle de porte de arma. 

Vamos analisar alguns desses 
pontos. Os defensores do desar-
mamento acreditam que essa seria 
a melhor solução para derrubar as 
taxas de homicídios. Trata-se de 
uma falácia, já que desconsidera 
a ausência de evidência estatística 
de que essa relação existe e tam-
bém que quase 60% dos homicí-
dios no mundo são causados por 
outras armas, que não a de fogo. 
Há países com maior controle de 
armas, como Inglaterra, Canadá e 
Austrália, onde os homicídios ain-
da mantêm taxas altas. Aliás, nos 
anos seguintes à implementação 
do controle nesses países, o que 
ocorreu foi o inverso: a taxa de 
homicídio aumentou. A taxa de 
homicídio na Austrália é maior do 
que a verificada na Suíça, na Itá-
lia e na França, países onde não é 
difícil comprar e manter em casa 
uma arma. Além disso, em 2013, 
por exemplo, os assassinatos co-
metidos com faca na Austrália re-
presentaram 43% do total. 

O tema prisional é outro que 
causa muita polêmica. Isso porque 
as relações entre prisão e crime 
variam muito ao longo do globo. 
Se de um lado podemos correla-
cionar de forma proporcional o 

aumento da taxa de presos por 
habitantes com a taxa de homi-
cídios por habitante, também po-
demos ver casos, como o do Brasil 
e do México, onde a taxa de preso 
por habitante é baixa mesmo com 
uma taxa de criminalidade eleva-
da – a frequência de prisões no 
Brasil é menor do que a verificada 
na Rússia, na Tailândia e em Cuba. 
Também há casos onde a taxa de 
prisão é alta e a taxa de crimina-
lidade é baixa, como nos EUA, na 
Inglaterra e na Austrália. 

O mesmo acontece quando 
olhamos do ponto de vista histó-
rico. De um lado temos o Brasil, 
onde a violência aumenta com o 
número de aprisionamentos ao 
longo dos anos e, de outro, na 
Austrália, onde a violência cai 
com o aumento das detenções 
(entre 2000 e 2015 o total de pre-
sos no país aumentou em 66%). 
Ou seja, enxergar a prisão como 
um fator isolado para solução do 
crime é o mesmo que ver a árvore 
e não a floresta. 

O fato é que, sim, tem que ha-
ver punição, tem que haver lei, 
tem que ter regras e, o mais im-
portante, elas devem ser cumpri-
das. A pessoa propensa a cometer 
uma falta tem que enxergar que o 
custo (materializado em forma de 
reclusão ou qualquer outro tipo 
de pena) é maior que o benefício 
da transgressão. Ainda há muitos 
outros pontos polêmicos, como, 
por exemplo, a maioridade pe-
nal. Há países onde as pessoas são 
consideradas responsáveis pelos 
seus atos desde os 12 anos, como 
a Coreia do Sul, enquanto que no 
México, dependendo do crime, 

bem antes disso. Na Alemanha, 
na Itália, no Japão e na Rússia, 
aos 14 anos. Apenas uma mino-
ria de países, como Brasil, Peru 
e Colômbia, mantém 18 anos. E, 
novamente, não há evidência ro-
busta que sustente a tese de que 
a redução da idade irá resultar 
em menores taxas de homicídio. 
A questão é que esse debate é 
difícil de fazer pois o cenário na 
sociedade com crimes cometi-
dos por adolescentes com menos 
de 16 anos é algo relativamente 
novo. Outra questão frequente é 
correlacionar diretamente pobre-
za e violência. Mas, como então 
explicar os 1,1 milhão de crimes 
violentos que ocorreram nos EUA 
em 2015, um país rico com uma 
boa distribuição de renda?

A violência no Brasil custa mui-
to caro para todos nós, principal-
mente com o preço impagável da 
vida. Sabemos que o modelo de 
combate ao crime no Brasil é fa-
lho e devemos continuar a discu-
tir sua solução. Porém, lancemos 
mão da ciência e da tecnologia 
para tal. Não há mais espaço nem 
mais vidas para serem perdidas 
com especulações, demagogia e 
discursos politicamente corretos. 
Não há um único fator que ex-
plica esse cenário atual, e não é 
apenas uma ação que irá resolver. 

A nossa forma de pensar a so-
ciedade brasileira ficou ultrapas-
sada junto com as nossas capen-
gas e confusas leis. Precisamos de 
um projeto elaborado de longo 
prazo para as futuras gerações  
e que envolva políticas públicas 
de estado, e não apenas ações 
governamentais.

Devemos 

discutir a 

solução, 

mas com a 

ciência. Não há 

mais espaço 

nem vidas 

para serem 

perdidas com 

especulações, 

demagogia 

e discursos 

politicamente 

corretos
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Com o pé no

ENTREVISTA

ACELE  RADOR
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Assim como as avenidas margi-
nais de São Paulo tiveram a veloci-
dade aumentada, a administração 
da maior cidade da América Latina 
pisou no acelerador no primeiro 
mês da gestão João Doria. 

Independentemente do méri-
to e do ainda incerto resultado de 
suas medidas, o estreante começa 
a criar uma nova referência para a 
gestão municipal. Mais frenética, 
menos sensível a polêmicas e mais 
obstinada por eficiência e soluções 
criativas. Não entendeu nada quem 
esperava um empresário protegido 
pelo ar-condicionado do Palácio do 
Anhangabaú, preocupado apenas 
em evitar o suor na camisa Ralph 
Lauren e em contemplar as deman-
das dos Jardins.

Nas primeiras semanas do man-
dato, o gabinete de Doria dispen-
sou paredes e endereço fixo. Seu 
local de trabalho foram as ruas. 
Logo no primeiro dia de expedien-
te vestiu o uniforme de gari, peça 
de marketing adequada para pro-
mover o Cidade Linda, programa 
composto de medidas controversas 
como a remoção não apenas de pi-
chações mas também de grafites. 

Sua agenda foi dominada por 
ações para as classes mais pobres, 

ACELE  RADOR

EM SEU PRIMEIRO MÊS 
COMO PREFEITO DE 

SÃO PAULO, JOÃO 
DORIA IMPÔS UM 
RITMO FRENÉTICO 

NA ADMINISTRAÇÃO, 
SURPREENDEU COM 
MEDIDAS OUSADAS, 

ATROPELOU POLÊMICAS 
E AVISOU QUE SUA 
GESTÃO É PARA A 

“MAIORIA SILENCIOSA, 
E NÃO PARA A MINORIA 

RUIDOSA”

em alguns casos com soluções fora 
do lugar-comum. Doria desconcer-
tou quem associa a solução para a 
saúde pública à lógica de construir 
mais postos. Por meio do programa 
“Corujão da Saúde”, clínicas e hos-
pitais particulares, entre eles cen-
tros de excelência como o Sírio-Li-
banês, oferecem exames extras em 
horários alternativos, preferencial-
mente das 20h à meia-noite, con-
forme a capacidade ociosa de cada 
local. A meta é zerar em 90 dias a 
fila de 485,3 mil exames - nela es-
tão pacientes com até três anos de 
espera.  

Entre um e outro lançamento, 
João Doria respondeu a perguntas 
formuladas pela VOTO. Com conci-
são, expôs três obsessões: eficiên-
cia, inovação e transparência. E fez 
uma escassa concessão à retórica, 
ao buscar “a gestão da cidade para 
a maioria silenciosa, e não para a 
minoria ruidosa”. A frase explica 
por que ele foi eleito e por que es-
perar ainda muito barulho na re-
percussão a suas medidas. 

Acompanhe a seguir um retrato 
do primeiro mês do novo prefeito 
paulistano, em seu ofício de trans-
portar o aprendizado na iniciativa 
privada para a gestão pública.  
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Fazer gestão com inovação, 

com transformação, saindo 

do lugar-comum e buscando 

soluções que sejam viáveis, 

sejam possíveis, sejam 

adequadas para a população 

e ao menor custo para o 

erário público.

Soluções, como a parceria 
com os hospitais privados de 
São Paulo, foram a primeira 
mostra ousadia e inovação. 
Como o Sr. avalia a reação a 
elas e o que vem mais?

10
JAN
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Cumprindo a obrigação do 

servidor público. Fazendo com 

que ele realize aquilo que 

representa o real interesse da 

população, de maneira honesta 

e transparente.

Na eleição, o seu principal 
oponente, assim como o seu 
principal aliado, foi o eleitor 
farto de políticos. A soma 
de abstenções e votos de 
protesto chega a superar a sua 
própria votação. E sua vitória 
é explicada em parte por ser 
o “antipolítico”. Para uma 
próxima eleição, o Sr. passa 
a ser um político que já teve 
mandato. Como resgatar esse 
eleitor para voltar a confiar 
em políticos?

No primeiro dia depois da pos-
se, João Doria se vestiu de gari, e 
com sua equipe também uniformi-
zada, demonstrou a importância 
do engajamento dos servidores no 
lançamento do Programa Cidade 
Linda. A ação, iniciada na Avenida 
9 de Julho, é concebida para revi-
talizar áreas degradadas da capital 
paulista, com mutirões de limpeza 
e manutenção a cada semana con-
centrados em um ponto da cidade e 
prometidos para durar quatro anos. 

“Este é o primeiro dia útil do nos-
so mandato, e já começamos tra-
balhando”, afirmou Doria. “Desde 
as 6h da manhã, com todos os se-
cretários. Todos os presidentes das 
empresas públicas municipais estão 
aqui. E estamos aqui dando um 
exemplo de servidor. Eu sou um ser-
vidor público, assim como todos os 
demais secretários aqui presentes.” 

Para zerar a fila de meio milhão 
de exames, o programa “Corujão da 
Saúde” contou, no seu lançamento, 
com oito hospitais particulares cre-
denciados, entre eles o Hospital do 
Coração (HCor), o Sírio-Libanês e o 
Oswaldo Cruz. A estratégia é apro-
veitar a capacidade ociosa das insti-
tuições, principalmente à noite. 

“Em 90 dias nós iremos zerar o 
déficit dos exames públicos na rede 
municipal”, prometeu João Doria. 
“A partir de então, os exames serão 
realizados em caráter de norma-
lidade, com prazo de 30 dias pela 
rede pública municipal e, circuns-
tancialmente, também pelas redes 
privada e estadual.”

O início da 
limpeza

Solução VIP  
na Saúde
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Em uma cruzada contra o van-
dalismo, a nova administração 
de São Paulo removeu pichações, 
mas ao apagar também grafites 
criou um desgaste com defenso-
res desse tipo de manifestação 
artística de rua e desafiou os pi-
chadores a responderem com ain-
da mais motivação. A operação 
começou na 23 de Maio, com a 
pintura de tinta cinza na mureta 
sobre os grafismos. 

Depois de repercussões negati-
vas, sobre a questão da falta de 
critério entre pichação e arte, o 
secretário municipal de Cultura, 
André Sturm, afirmou que a ave-
nida poderia voltar a ficar colo-
rida ainda no primeiro semestre 
deste ano, via um Festival do Gra-
fite, com artistas selecionados e 
materiais fornecidos pela gestão 
municipal.

Guerra do spray

Quais são os desafios 
de adaptação de um 
gestor bem-sucedido na 
iniciativa privada que busca 
ser eficiente também na 
administração pública?

É o desafio de fazer 

gestão correta, fazer 

a gestão atendendo a 

prioridades e fazendo 

o que precisa ser feito. 

Sobretudo, fazer a gestão 

da cidade para a maioria 

silenciosa, e não para a 

minoria ruidosa. 
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Se a cidade de São Paulo 
fosse uma empresa, o 
Sr. diria que a principal 
conquista buscada no 
primeiro ano do  
business plan é...

Agir com eficiência, 

transparência, inovação 

e sempre a serviço 

da população mais 

humilde e mais pobre 

da cidade.
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É de grama sintética o novo 
campo futebol do clube da 
Comunidade União Cultural e 
Recreativa Amizade, na Vila Ca-
rioca. Por meio de um progra-
ma com o nome de Bate Bola, a 
iniciativa será expandida a ou-
tro espaços da capital paulista, 
como uma das estratégias para 
evitar que as crianças trilhem o 
caminho das drogas e do crime.

“A instalação da grama sin-
tética vai permitir que as pes-
soas, sobretudo as crianças e 
jovens, possam ter na prática 
esportiva uma conduta me-
lhor”, disse Doria, após dar 
o pontapé inicial para o jogo 
inaugural do novo gramado. 
“Vamos ajudar a educação des-
sas crianças, afastando do mau 
caminho e trazendo o espírito 
de coletividade.” 

Em sua quarta semana, o pro-
grama Cidade Linda se concen-
trou na Avenida Santo Amaro, na 
Zona Sul. Na abertura do progra-
ma, o prefeito recuperou o abrigo 
de ônibus do corredor da Avenida 
Santo Amaro vestido com o uni-
forme das equipes de manuten-
ção de mobiliário da Secretaria 
de Obras. A faxina nas vias se 
confirma como uma das marcas 
da gestão Doria, que à época da 
campanha municipal criticou o 
antecessor, Fernando Haddad, 
pela suposta negligência na zela-
doria da metrópole. 

Uma das inspirações é o avô do 
vice-prefeito Bruno Covas. Quan-
do na prefeitura (1983-1986), Má-
rio Covas lançou mutirões com a 
ajuda de líderes comunitários − e 
foi o padrinho político de Doria, 
ao lhe convocar para o primeiro 
cargo público, como secretário 
municipal de Turismo.

Pontapé 
inicial

Inspirado  
por Covas
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A educação no Brasil, seja pública ou 
privada, é na média muito abaixo do 
desejável para um país que ambiciona se 
desenvolver. Qual será a sua contribuição 
para corrigir essa deficiência?

A contribuição de ser um gestor eficiente, 

correto. Fazer na principal cidade do país 

uma gestão que atenda às carências da 

cidade em saúde, educação, habitação, 

mobilidade urbana, inovação e geração 

de empregos e oportunidades. Se 

fizermos isto em São Paulo, será uma 

contribuição importante não apenas para 

a cidade mas para o país.

23
JAN

Como uma de suas iniciativas 
inspiradas em Mário Covas, o novo 
prefeito de São Paulo convidou a 
população a participar do progra-
ma “Adote uma Praça”. O objetivo é 
subir de 400 para 5 mil áreas verdes 
da cidade conservadas por parceiros, 
entre pessoas físicas e jurídicas. 

O convite ocorreu na Praça Adol-
pho Bloch, Zona Sul, onde foi a vez 
de Doria ser fotografado como jar-
dineiro. O local, antes cercado com 
grades, foi adotado pela empresa 
Farah Service e reaberto para a po-
pulação, com equipamentos novos e 
iluminação da praça substituída por 
lâmpadas de LED. 

Praças para  
adoção
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A 
poderosa 

arma  
de um

UMA DAS PRINCIPAIS 
VOZES PELO DIÁLOGO 

ENTRE ISRAEL E 
PALESTINA, O ESCRITOR 

DAVID GROSSMAN, 
QUE EM 2006 PERDEU 

O FILHO URI NA 
GUERRA ISRAEL-

LÍBANO, DEFENDE O 
PAPEL DA LITERATURA 

COMO FORMA DE 
COMPREENDER O 

OUTRO – MESMO QUE 
O “OUTRO” SEJA UM 

INIMIGO  – E ASSIM 
FURAR AS BOLHAS DO 
FANATISMO. É O QUE 

ELE EXPLICA NESTA 
ENTREVISTA EXCLUSIVA 
PARA A REVISTA VOTO

FOTO: DAVID GROSSMAN, DIVULGAÇÃO
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Por Luiza Guerim

Em tempos caóticos, a literatu-
ra é o principal caminho para que 
um indivíduo se torne uma pessoa 
melhor. É o que sentencia David 
Grossman, um dos principais es-
critores israelenses da atualidade. 
Nascido em 1954, o autor já escre-
veu mais de uma dezena obras e 
ganhou cerca de 15 prêmios inter-
nacionais. Voz incansável a clamar 
por diálogos de paz entre Israel e 
Palestina, Grossman é reconheci-
do mundialmente como um pro-
eminente pacifista – um epíteto 
que, aliás, ele rechaça: “Eu já 
carreguei armas, já participei de 
guerras. Sou um lutador da paz, 
não um pacifista”. 

Entre 1971 e 1976, o escritor 
serviu na unidade de inteligência 
do exército de Israel. Em 2006, 
durante a Guerra Israel-Líbano, 
perdeu o filho Uri, então com 
20 anos, quando o tanque em 
que ele estava foi atingido por 
um míssil. Mesmo tendo vivido 
os horrores típicos de conflitos 
armados, Grossman acredita na 
empatia que a literatura propor-
ciona e no senso de humor como 
formas de compreender as outras 
pessoas – seus anseios, suas von-
tades e suas atitudes. Para ele, es-
crever é uma maneira de se impor 
diante da opressão. 

Em entrevista exclusiva conce-
dida a VOTO no fim de 2016, quan-
do visitou Porto Alegre para a Fei-
ra do Livro, o autor de obras como  
O livro da gramática interior e  

A mulher foge analisou a conjun-
tura global atual, falou do déficit 
de grandes lideranças e, claro, 
refletiu sobre a importância da 
literatura.

LITERATURA
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Impressões  
sobre o Brasil

Em 2016, a Companhia 
das Letras lançou de David 
Grossman O Inferno dos Outros 
(tradução de Paulo Geiger) 

“O mundo vive um momen-
to de instabilidade e de falta de 
confiança. Vemos isso no Orien-
te Médio, nos Estados Unidos, 
na Grã-Bretanha com o Brexit, 
na África com todas as atrocida-
des e nas ondas de imigrantes na 
Europa. Existe um sentimento de 
que o mundo que conhecemos 
está abalado. Que face ele terá 
no futuro? Vimos isso na batalha 
entre Donald Trump e Hillary Clin-
ton, como símbolo das tendências 
nacionais. Não posso dizer que 
Trump é a nova ordem porque, 

Contexto  
global

O Brasil consiste em tantas 

coisas. Eu gosto de estar 

aqui. Sinto que existe algo na 

voltagem emocional do povo 

brasileiro que é parecida com  

a do israelense.

de tantas formas, ele representa 
a corrupção da nova ordem – mas 
ele conseguiu se mostrar como 
algo novo. Acho que ele provoca 
em seus eleitores e apoiadores o 
prazer de quebrar com a velha 
ordem. Ele é um mestre em criar 
caos, se beneficiando e prospe-
rando no caos. De certa forma, 
Trump reflete algo que acontece 
no mundo, uma certa tensão en-
tre elementos ou situações caóti-
cas que, alguma vezes, se tornam 
terríveis ou atrozes – como o fe-
nômeno do Estado Islâmico. O Es-
tado Islâmico está desmantelando 
tudo aquilo que sabemos sobre 
moralidade e humanidade. Até 
mesmo através dos atos físicos, 
como decapitar pessoas, eles ma-
nifestam algo tão terrível e assus-
tador que não existem palavras. 
Nos leva aos lugares mais escuros 
e primitivos dentro de nós.”

FOTO: DAVID GROSSMAN, DIVULGAÇÃO

“É um país gigantesco. Como 
posso resumir em uma frase? O 
Brasil consiste em tantas coisas. 
Eu gosto de estar aqui. Sinto que 
existe algo na voltagem emocio-
nal do povo brasileiro que é pa-
recida com a do israelense. Não 
é segredo que existe muita sim-
patia entre Brasil e Israel. Claro, 
não estamos cientes de toda a 
complexidade da situação aqui, 
da dimensão da crise econômi-
ca, dos problemas políticos e do 
que aconteceu com a presidente 
afastada. São detalhes que você 
saberá apenas se estiver interes-
sado efetivamente no Brasil. Mas 
eu gosto das vibrações daqui. 
Mesmo com todos os problemas, 
existe uma vitalidade básica nas 
pessoas e um talento para vida 
que eu gosto.”
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“Quando você se permite sentir 
simpatia e empatia, mesmo com o 
seu inimigo, você não pode mais 
ser um fanático. Os fanáticos são 
pessoas herméticas: eles não irão 
permitir que nada da realidade 
interfira nas suas crenças e valo-
res. Então, eles vivem em sua pró-
pria bolha. De certa forma, eles 
não vivem na realidade, algo que 
consiste em muitos pontos de vis-
ta, muitas abordagens e atitudes. 

Diálogo nos 
conflitos

Empatia e 
literatura

Escassez de 
lideranças

“Bons líderes sempre foram 
raros, tanto na religião quanto 
na política. Estamos procurando 
desesperadamente por eles, por 
causa de alguns bons exemplos 
do passado. Mas eles sempre fo-
ram minoria – os bons, corajosos 
e inteligentes. Quantos deles nos 
últimos 200 anos não eram despó-
ticos, cruéis e indiferentes com o 
sofrimento dos outros? Um líder 
importante de hoje é o Papa Fran-
cisco, com seu exemplo e modelo 
de pessoa, com sua sinceridade e 
simplicidade, com seu calor e hu-
manidade. Tudo isso é muito raro, 
ainda mais quando lembro do 
papa anterior a ele. E posso dizer 
que, em Israel e na Palestina, há 
anos não temos um líder bom que 
permite que o povo se recupere.”

“Diferentes conflitos têm dife-
rentes formas de solução. Acho 
que o Estado Islâmico deve ser 
combatido severa e ferozmente, 
porque ele não está disposto a se 
comprometer. Eles querem exa-
tamente o que declaram: matar 
todos que não acreditam em Alá. 

Os fanáticos são pessoas 

herméticas: eles não irão 

permitir que nada da realidade 

interfira nas suas crenças e 

valores. Então, eles vivem em 

sua própria bolha.

Um líder importante de hoje é o Papa 

Francisco, com seu exemplo e modelo de 

pessoa, com sua sinceridade e simplicidade,  

com seu calor e humanidade

Quando você se permite entender 
o que significa ser outra pessoa, 
esse é o coração da literatura. Seja 
para os escritores ou leitores, isso 
é a habilidade de se colocar no lu-
gar do outro, e não se defender da 
existência do outro. Gostamos de 
achar que somos muito amigáveis 
e esclarecidos, mas, na verdade, 
acho que todos temos um instinto 
desde muito jovens, a não sermos 
invadidos por outros, de ficarmos 
entrincheirados na nossa única 
vida, único gênero, única lingua-
gem, única visão de mundo, único 
senso de humor. 

Quando estou escrevendo, 
tento fazer exatamente o opos-
to. Tento ser invadido por tantas 
opções de vida possíveis, até dos 
meus inimigos. Já escrevi sobre 
muitos outros. Sobre um contador 
de histórias palestino que tenta fu-
gir da ocupação israelense através 
da sua imaginação; sobre um me-
nino, filho de dois sobreviventes 
do holocausto, que escuta sobre o 
monstro nazista; já escrevi através 
da perspectiva de um cachorro; de 
um comandante nazista de cam-
po de extermínio. Eu não quis me 
proteger de todas essas infinitas 
opções de existência que temos. E 
existe um prazer, uma doçura em 
permitir-se parar de se proteger, 
de parar de ser apenas um. É tão 
chato ser apenas um.”

Não existe um espaço para diálo-
go com essas pessoas. 

Devemos combatê-las. Entre 
Israel e Palestina, no entanto, 
ainda há – talvez não por muito 
tempo – espaço para diálogo. A 
maioria dos palestinos não pen-
sa em nos matar e os israelenses 
não pensam em erradicar os pa-
lestinos. Porém, nós temos uma 
disputa profunda e trágica de 
coisas básicas. E, quando se trata 
disso, é claro que a guerra não vai 
ajudar. Nós já tentamos isso. Já 
vimos esse filme tantas vezes no 
último século. Começamos a en-
tender – mesmo os mais teimosos 
dentre os israelenses e palestinos 
– que não podemos solucionar o 
problema exterminando uma das 
partes. Temos que conversar uns 
com os outros. É uma ideia muito 
dolorosa para os fanáticos, mas 
é o único caminho para conquis-
tar vida para ambos os povos. Do 
contrário, estamos condenados 
para uma vida de guerra. E uma 
vida de guerra não é realmente 
vida: é apenas sobreviver catás-
trofe após catástrofe.”

LITERATURA
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“No momento que se usa hu-
mor, significa que, de repente, 
você verá as coisas de uma pers-
pectiva diferente. É possível se 
distanciar e fazer graça de algo 
que parece muito importante e 
presunçoso. Se você é uma pessoa 
que vive em uma tirania ou em 
regime despótico terrível e con-
segue parar e rir da situação, rir 
de si mesmo, imediatamente você 
não é mais vítima da situação. Por 
um segundo, foram quebradas as 
regras do poder e da hierarquia. 
É por isso que os regimes despóti-
cos sempre lutaram contra humo-
ristas. Eles entendem que os hu-
moristas são capazes de mostrar 
as rachaduras na superfície do 
regime despótico.”

Importância  
do humor

Tecnologia e 
literatura

Sociedade do 
espetáculo

“Hoje, tantas coisas competem 
com o tempo livre de uma pessoa 
comum que não é fácil chegar 
para alguém e dizer para que in-
vista o seu mundo emocional em 
um livro. Livros são exigentes, a 
literatura é exigente. A mídia de 
massa, por exemplo, dá a ilusão 
de realidade. Um livro força você 
a encarar a si mesmo sem ilusões, 
de maneira sóbria. Para mim, é 
natural que existam cada vez me-
nos leitores. Mesmo assim, o que 
sempre permanecerá é a necessi-
dade humana de ouvir e contar 
histórias. Isso é primordial, um 
desejo, um instinto. Nós fazemos 
a nossa vida de acordo com as his-

Livros são exigentes, a literatura é exigente. A 

mídia de massa, por exemplo, dá a ilusão de 

realidade. Um livro força você a encarar a si 

mesmo sem ilusões, de maneira sóbria. “A maior parte da nossa vida é 
formulada pela mídia de massa. 
Ela é o elemento dominante que 
nos dá histórias. Mídia de massa é 
uma expressão cunhada por soció-
logos nos anos 1930. E existe algo 
complicado relacionado a isso 
porque pensamos que o termo 
significa a mídia que está conec-
tada com as massas. Mas não: é a 
mídia que torna o ser humano em 
massa, em uma multidão através 
da vulgaridade, da superficialida-
de, da hipocrisia e da forma como 
torna cafona tudo aquilo que ela 
toca. Da morte ao amor, tudo é 
cafona. E, por causa disso, a lite-
ratura se torna tão importante. 
A literatura é um caminho mui-
to forte para retornarmos para a 
nossa face humana. Ela permite e 
nos encoraja a insistir nas nuances 
do nosso ser. 

Quando milhões de pessoas es-
tão lendo uma revista popular ou 
assistindo a um reality show, elas 
estão, em suas cabeças, sendo 
coladas em uma coletividade hi-
pócrita, um bom e doce mainstre-

am. Se centenas de pessoas estão 
lendo um livro ao mesmo tempo 
– e vamos presumir que é bom li-
vro –, o livro alcançará cada uma 
delas de uma forma diferente. 
Permite que diferentes contextos 
naveguem pelo seu conhecimen-
to, sua consciência e dão palavras 
para as coisas que, do contrário, 
estão mudas. Por isso acho que 
a literatura tem um papel tão 
importante – e até moral – hoje, 
porque nos proporciona outra 
sensibilidade para lermos histó-
rias humanas.”

tórias que contamos e que lemos. 
Somos formulados por histórias. 
E, assim, mesmo que tenhamos 
menos e menos leitores, sempre 
haverá um leitor. As crianças leem 
se têm um modelo de leitura, se 
elas enxergam seus pais lendo. 
Quanto menos os pais leem, me-
nos crianças irão ler. E, quando 
elas se tornarem pais, não serão 
um bom exemplo de leitura para 
seus próprios filhos.”

FOTO: DAVID GROSSMAN, DIVULGAÇÃO
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SENADO POPULAR

OBAMA,
VAMOS SENTIR 
SAUDADE!MUDANÇAS SÓ 

ACONTECEM 
QUANDO PESSOAS 

COMUNS  
SE ENVOLVEM  

E JUNTAS  
A DEMANDAM,  

ENSINA O 
DEMOCRATA 

Barack Obama assumiu os Esta-
dos Unidos na mais profunda cri-
se econômica que o país atraves-
sou, desde a Grande Depressão, 
a quebradeira de 1929. Oito anos 
depois, deixou a Casa Branca com 
um legado e tanto: economia em 
expansão, com queda de desem-
prego e aumento de renda che-
gando a ser comparado ao pai do 
“New Deal”, outro grande esta-
dista democrata, Franklin Delano 
Roosevelt. Avançou no campo hu-
manitário com o Obamacare, nos 
direitos dos LGBTs, das mulheres e 
no combate ao preconceito. Será 
lembrado pela aproximação com 
Cuba e a diminuição de interven-
ções belicosas dos EUA no mundo. 
Obama detém inestimável capital 
político. Sabe e administra bem 
isso: ao se despedir, com a elegân-
cia, o bom senso e a crença no ser 

humano que sempre imprimiu em 
seus discursos, enfatizou o custo 
de uma sociedade dividida e que 
não respeita a diversidade. Reite-
rou a importância dos cuidados 
na manutenção da democracia: 
mesmo nas mais consolidadas. 
Emocionou-se ao falar de Michel-
le e filhas, defendeu com paixão 
o seu legado e acertou com muita 
precisão seus alvos.

O mundo parece ter mergulha-
do numa era de fortes retroces-
sos. O que temos assistido neste 
planeta é um movimento ímpar. 
Excluídos da globalização, com 
nações progredindo, mas com 
parte de sua população alijada 
dessa riqueza e de oportunida-
des. Veio a resposta com o Brexit 
e Trump. Sem dúvida, frutos da 
modernidade que abandonou 
os desempregados, substituídos 

MARTA SUPLICY
Senadora pelo PMDB-SP
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pela tecnologia e globalização. 
Por outro lado, a onda migrató-
ria que invade a Europa é outra 
demonstração do “desarranjo” 
internacional. As contestações 
que Angela Merkel enfrentou 
por compreender bem e na pele 
o drama de vidas que tentam se 
agarrar a uma nova chance mos-
tram o lado sombrio de quem 
não tem emprego nem pão. Nem 
apelos do papa Francisco, que 
tem sido uma voz de acolhimen-
to, rompendo barreiras seculares, 
têm sensibilizado tanto quanto 
poderiam.

Não é nada simples enfrentar 
essas questões, pois quanto mais 
difícil é ingressar no mercado de 
trabalho mais individualismos e 
até um certo egoísmo percebere-
mos nas relações com as demais 
pessoas. São os mais jovens, que 
não têm experiências, brigando 
por oportunidades, ou na outra 
ponta, os mais velhos e melhor 
remunerados, que não consegui-
ram manter seus postos. No en-
tanto, como bem disse Obama de 
seus aprendizados: “Mudanças só 
acontecem quando pessoas co-

muns se envolvem, se engajam e, 
juntas, as demandam”.

Quanto mais aprofundarmos 
as diferenças entre nações e au-
mentarmos o fosso de acesso ao 
bem-estar das próprias e menos 
pensarmos em soluções não ex-
cludentes, mais comprometere-
mos o futuro de todos.

No Brasil, o Congresso Nacional 
tem travado os principais debates 
que têm a ver com uma pauta que 
avance em inclusões. Nada passa 
dentre o que tem a ver com iden-
tidade de gênero, educação de 
gênero, reconhecimento de direi-
tos aos LGBTs, empoderamento 
de mulheres, incluídos aí os direi-
tos reprodutivos.  Sempre esta-
mos às voltas com manobras: num 
momento para enterrar a crimi-
nalização da homofobia (PLC 122 
foi arquivado), noutros para não 
acontecer a votação de projetos 
como o meu 658/2011, que reco-
nhece os direitos à identidade de 
gênero e à troca de nome e sexo 
nos documentos de identidade de 
transexuais.

Ingressei na carreira política 
defendendo direitos das mulhe-

res, de LGBTs, diversidade, direitos 
humanos. De lá para cá, muitos 
debates se fizeram e o Judiciário 
foi se posicionando e firmando 
decisões em prol das minorias. 
Tivemos o reconhecimento da 
união estável para casais homoa-
fetivos, por exemplo. 

Persisto, porém, na ideia de 
que o Legislativo deve caminhar 
em direção ao reconhecimento de 
direitos de cidadania.

Nações com leis mais justas e 
que reconhecem o direito repro-
dutivo da mulher como escolha 
individual têm resolvido melhor 
problemas sociais e econômicos: 
Alemanha, França, Portugal e Ca-
nadá. Importante: a posição da 
mulher, nesses países, também é 
melhor (salários com menor dife-
rença em relação aos dos homens, 
nível educacional e, consequente-
mente, mais equilíbrio nas rela-
ções de gênero).

Em sua despedida, ainda disse 
Obama: “Eu peço que vocês acre-
ditem. Não em minha capacidade 
de promover mudança, mas na 
sua”. Faço minhas suas sábias pa-
lavras.

Nações mais 

justas e que 

reconhecem 

o direito 

reprodutivo 

da mulher 

como escolha 

individual têm 

resolvido melhor 

problemas 

sociais e 

econômicos

Michelle e 
Barack, em 7 de 
março de 2015, 
nos 50 anos 
do “Domingo 
Sangrento”, 
a primeira 
das marchas 
de Selma a 
Montgomery 
que levaram à 
conquista do 
direito ao voto 
pelo movimento 
negroFO
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MULHERES DE PODER

Em um Brasil com autoridades 
sob descrédito, a esperança en-
contra um porto no semblante 
sereno de uma mineira nascida 
há 62 anos em Montes Claros. 
Cármen Lúcia Antunes Rocha tem 
em suas mãos o futuro do país, 
responsabilidade para a qual foi 
testada sem a complacência do 
destino durante os 129 dias en-
tre a sua posse na presidência 
do Supremo Tribunal Federal e o 
sombrio 19 de janeiro, quando 
a morte do relator da Lava Jato 
deixou o Brasil em suspense.Nes-
se período se sucederam a prisão 
do ex-presidente da Câmara dos 
Deputados, o embate do Supre-
mo com o presidente do Senado 
e, em um dos momentos mais 
tensos, à espera da maior delação 
premiada da História, o voo trági-
co do ministro Teori Zavascki. 

“A sua presença e o seu exem-
plo ficarão como um rumo do 
qual não nos desviaremos”, pro-
meteu Cármen Lúcia na primeira 
manifestação naquela quinta-fei-
ra em que a crença na impunidade 
se alimentava do luto. Com pulso 
firme, evitou a paralisia do pro-
cesso. Autorizou os juízes auxi-
liares do gabinete de Zavascki a 
prosseguirem os trabalhos nas 

JUSTIÇA

A serena dama da

EM UM DOS MAIS 
CRÍTICOS MOMENTOS 
DA POLÍTICA 
BRASILEIRA, A 
ESPERANÇA ENCONTRA 
UM PORTO NO 
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ANTUNES ROCHA, QUE 
TEM EM SUAS MÃOS O 
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“O crime 

não vencerá 

a Justiça. 

Criminosos 

não passarão 

a navalha da 

desfaçatez e da 

confusão entre 

imunidade, 

impunidade e 

corrupção”

delações premiadas de executivos 
e ex-executivos da Odebrecht na 
Operação Lava Jato.

 A morosidade da Justiça lhe 
causa desconforto. No Roda Viva, 
em outubro, ela já havia dito: 
“Se pudesse resolver apenas um 
problema do Judiciário, seria a 
celeridade na condução dos pro-
cessos”. 

Professora de Direito Consti-
tucional que começou a lecionar 
na PUC de Minas Gerais em 1983, 
Cármen Lúcia tem um perfil mais 
técnico, por isso capaz de frustrar 
ora um bloco político, ora outro. 
Em outubro de 2012, votou pela 
absolvição da acusação do crime 
de formação de quadrilha de 13 
citados no Mensalão. Três anos 
depois, em novembro de 2015, 
votou a favor da prisão de Delcí-
dio do Amaral, à época líder do 
governo Dilma no Senado. Ao 

justificar a inédita prisão de um 
senador em exercício, o voto da 
magistrada, em que cita a Ação 
Penal 470 (a do Mensalão), se 
tornou uma resposta para o novo 
escândalo: 

“Na história recente da nossa 

pátria, houve um momento em que 

a maioria de nós, brasileiros, acre-

ditou no mote segundo o qual uma 

esperança tinha vencido o medo. 

Depois, nos deparamos com a 

Ação Penal 470 e descobrimos que 

o cinismo tinha vencido aquela es-

perança. Agora parece se constatar 

que o escárnio venceu o cinismo. O 

crime não vencerá a Justiça. Aviso 

aos navegantes dessas águas tur-

vas de corrupção e das iniquidades: 

criminosos não passarão a navalha 

da desfaçatez e da confusão entre 

imunidade, impunidade e corrup-

ção. Não passarão sobre os juízes 

e as juízas do Brasil. Não passarão 

sobre novas esperanças do povo 

brasileiro, porque a decepção não 

pode estancar a vontade de acertar 

no espaço público. Não passarão 

sobre a Constituição do Brasil.”

Como guardiã do Judiciário, 
repudiou intimidações do Legis-
lativo, como a recente inclusão 
no projeto anticorrupção de me-
didas que reduzem a indepen-
dência de juízes, assim como a de 
promotores. Indicada pelo então 
presidente Lula, em 2006, é a se-
gunda mulher a ocupar cadeira 
no Supremo, após a ministra El-
len Gracie Northfleet. Diferente-
mente de Dilma, faz questão de 
ser tratada como “presidente”, 
em vez de “presidenta”. Não por 
desmerecer o protagonismo femi-
nino, e sim por ser uma “amante 
da língua”.
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Aos presentes no último Brasil 
de Ideias de 2016, Nelson Marche-
zan Júnior se comprometeu com 
a mudança no modelo de gestão 
pública em Porto Alegre. Em sua 
palestra aos convidados da Revis-
ta VOTO, 15 dias antes de assumir 
a prefeitura, observou que “toda 
a boa política passa pelo bom uso 
do dinheiro público”. 

Para ele, a cidade precisa de 
uma estrutura pública mais mo-
derna, mais eficiente e que res-
ponda mais rápido aos anseios da 
população. “A confiança nos polí-

ticos é zero, por isso que o com-
promisso, meu e do Gustavo Paim, 
é muito maior em fazer um bom 
governo.” Sobre as dificuldades 
financeiras, Marchezan comen-
tou: “Nenhum porto-alegrense 
tem a verdadeira noção das fi-
nanças públicas. Ela é muito pior 
do que qualquer mídia e qual-
quer pessoa tem comentado. Não 
me interessa por quem foi criado 
esse problema, mas, sim, vai cair 
na minha gestão resolver este 
problema. Porém, farei tudo para 
pagar os servidores em dia. Não 

FOTOS: GUSTAVO ROTH/AGÊNCIA PREVIEW

MARCHEZAN
promete eficiência 
na gestão

BRASIL DE IDEIAS

O prefeito Nelson Marchezan 
Júnior e Karim Miskulin, 
publisher da VOTO
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vamos buscar culpados ou respon-
sáveis. Vamos trabalhar porque a 
situação exige respostas rápidas.”

Ao constatar o déficit do Mu-
nicípio, Marchezan Jr expôs seu 
plano de mudanças na estrutura  
administrativa, com redução de 
14 secretarias. A medida não se 
resume à extinção das pastas, mas 
sim se trata de uma reorganização 
em busca de eficiência. A propos-
ta, submetida à Câmara Munici-
pal, mantém o número de quatro 
autarquias, três empresas públi-
cas e uma fundação, mas prevê 
autarquias e empresas públicas 
administradas por secretarias, em 
uma estrutura mais enxuta. 

As mudanças reduzem o total 
de órgãos municipais de 37 para 
23. O plano original repassa para 

a Secretaria de Serviços Urbanos 
atividades operacionais dos de-
partamentos de Água e Esgotos 
(Dmae), Limpeza Urbana (DMLU) 
e Esgotos Pluviais (DEP) e preser-
va ações estruturais na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Mo-
bilidade Urbana.

Marchezan Jr garante que to-
das as obrigações salariais e com  
fornecedores terão prioridade em 
sua administração. “Nossa priori-
dade será pagar o salário dos ser-
vidores em dia, depois pagar os 
salários atrasados, a seguir os for-
necedores. “Em sua concepção, 
o jeito correto de governar e ad-
ministrar o dinheiro público é fa-
zer as despesas caberem no orça-
mento. “Não se pode gastar mais  
do que se arrecada.”

Sobre a política nacional, Mar-
chezan disse que ninguém vai 
achar um movimento seu contra a 
Lava Jato, uma fala contra o com-
bate à corrupção. Para o tucano, a 
política é a arte de focar no inte-
resse público e não desgrudar de-
les apesar dos interesses que pos-
sam tentar mudar esse caminho. 

Segundo Marchezan Jr, as no-
meações em sua administração 
serão realizadas apenas para pes-
soas que comprovem ter ficha 
limpa, alinhamento com as pro-
postas de governo, capacidade 
de gestão e liderança de equipes, 
além do cumprimento de metas. 

“Ou a sociedade civil organi-
zada se reorganiza, ou o poder 
público não muda. Por si só a es-
trutura pública não muda.”

Prefeito diz 

que ninguém 

vai achar um 

movimento 

seu contra a 

Lava Jato, ou 

uma fala contra 

o combate à 

corrupção

Humberto Busnello, Jorge Gerdau 
e João Ruy Freire (Braskem) 

Eduardo Macluf, Nelson Lidio 
Nunes (EGR), Celso Bernardi,  
Ney Michelucci e Kevin Krieger

Sob a provocação do empresário Jorge Gerdau, o público 
faz um plebiscito informal sobre a nomeação de políticos 

para o secretariado: a grande maioria foi contra

Karim e Patti Leivas

Francisco Bueno 
no Brasil de 
Ideias
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O BRASIL 
daqui para  

a frente 
Consagrado evento mensal, 
com líderes políticos, 
empresariais e especialistas 
nas mais diversas áreas como 
economia, política e negócios, 
o Brasil de Ideias, da Revista 
VOTO, propôs como tema 
em 9 de dezembro “O Brasil 
daqui para a frente”. Para a 
abordagem, convidou José 
Ernesto Bologna, psicólogo, 
administrador e fundador 

da Ethos, e Marcos Troyjo, 
economista e cientista político. 
Aos palestrantes,  
a diretora executiva da  
Revista VOTO, Karim Miskulin, 
agradeceu pela presença, que 
enriqueceuo debate do Brasil 
de Ideias, que tem o patrocínio 
da Celulose Riograndense,  
da Braskem e da Gerdau. 
Confira destaques da exposição 
de Bologna e Troyjo.

Ao fazer uma análise do con-
texto da política e da economia 
mundial, com a mudança de pa-
pel dos Estados Unidos na era 
Trump, Marcos Troyjo citou a im-
portância da China na economia 
internacional e enfatizou que o 
Brasil tem grandes dificuldades 
em promover ganhos sustentados 
de renda ao longo do tempo, pois 
sua produtividade permanece 
muito baixa. 

“Caso o Brasil não promova re-
formas estruturantes, sacrifícios 
em direção à competitividade e 
reforma de sua inserção global, 
essa ‘China 2.0’ vai imobilizar ain-
da mais o País na chamada ‘arma-
dilha da renda média’. O Brasil 
continua muito caro para concor-
rer com os mais pobres. E muito 
ineficiente para competir com os 
mais avançados e dinâmicos.”

Marcos 
Troyjo

Marcos Troyjo, José Ernesto 
Bologna e Karim Miskulin 

BRASIL DE IDEIAS
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Olhar a evolução da humani-
dade ajuda a entender a situa-
ção atual. 

Veio a produção, depois o hu-
mano que tira do produtivo para 
dar ao dependente (crianças e 
idosos) e, por último, o indivíduo 
que pega para si em vez de dis-
tribuir: “Fundamentalmente se 
explica a origem da corrupção”.

“Basta debruçarmo-nos sobre 
a História, e, além dela, sobre 
a antropologia, a etnologia e a 
própria filosofia, para perceber-
mos que são os valores que, mais 
uma vez, estão em crise, mudan-
do, embora dessa vez de forma 
muito veloz e, por isso, mais as-
sustadora.” 

“O mundo precisa de huma-
nos mais capazes de comparti-
lhar as soluções para as adversi-
dades naturais.”

José Ernesto 
Bologna

Convidados do Brasil de Ideias 
assistem à palestra dos especialistas

Renato Gasparetto, diretor de 
Relações Institucionais da Gerdau

FOTOS: EMMANUEL DENAUÍ
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BRILHANTE
Incômodo 

mas 

CINEMA

O filme Animais Noturnos  
(Nocturne Animals), de Tom Ford, 
tem provocado reações díspares 
entre as pessoas que o assistem. 
Há uma legião de apaixonados 
fãs que saem a fazer propaganda 
boca a boca do filme, elogiando 
suas múltiplas qualidades, seus 
inúmeros aspectos positivos e a 
superior condução da história 
pelo cineasta. 

Por outro lado, igualmente 
existe um grupo numeroso de 
detratores a reduzir a importân-
cia do filme como obra de arte, 
restringir o talento de Ford a um 
estilista de moda que se meteu a 
dirigir filmes com cara de comer-
ciais e seu elenco e história a des-
conexos elementos que agridem 
os espectadores.

Entre estes dois extremos, o 
que são estes Animais Noturnos?

Uma proprietária de uma Ga-
leria de Arte top de Los Angeles 
recebe do ex-marido seu novo 
livro e submerge em uma leitura 
ao mesmo tempo apaixonante e 
destruidora.

Sem pretender esgotar o de-
bate, devo confessar que estou 
francamente colocado no primei-

ro time dos espectadores encan-
tados por Tom Ford.

Achei o filme de uma riqueza 
impressionante. Penso que quem 
viu nele apenas um exercício for-
mal se recusou a penetrar em 
uma obra criativa, múltipla, calei-
doscópica e facetada.

Evidente que, sendo um estilis-
ta de origem, Tom Ford superva-
loriza os aspectos formais de seu 
filme, sendo figurinos, fotogra-
fia, cenários, música, todos itens, 
belíssimos, quase arrebatadores. 
Mas isto não é problema, senão 
mais uma qualidade do filme.

Há que se considerar como ele-
mento essencial da polêmica duas 
realidades: a primeira que Tom 
Ford pensou o tempo inteiro em 
colocar seu espectador em des-
conforto, sendo contundente em 
suas imagens e palavras, incômo-
do mesmo. Desde a primeira cena 
das cheerleaders morbidamente 
obesas; a segunda é que o filme 
não busca qualquer público, mas 
apenas aquelas pessoas que se 
disponham a refletir sobre o que 
está na tela e se aprofundar sobre 
como determinada cena e/ou fala 
se encaixa em outra que ocorreu 

A cena final, 

difícil de 

esquecer, 

completa um 

filme bem feito, 

inteligente 

e criativo do 

estilista Tom 

Ford

Animais Noturnos 

(Nocturne Animals)

Direção: Tom Ford

Com: Amy Adams, 

Jake Gyllenhaal, 

Michael Shannon

Gênero: drama, 

suspense

Duração: 1h56

minutos atrás.
As relações entre os persona-

gens do filme (os reais e os ficcio-
nais) ingressam em temas filosó-
ficos, afetivos, políticos, morais, 
sociais, policiais e por aí vai.

O cineasta não faz qualquer 
concessão. Quando a coisa pare-
ce difícil, aí mesmo é que ela vai 
piorar. A contundência dos diá-
logos, das situações, da vingança 
urdida pelo protagonista é de um 
brilhantismo raramente visto no 
cinema.

Em seu primeiro filme, Direito 

de Amar (A Single Man), Ford foi 
acusado de certa superficialidade 
e prevalência da forma sobre o 
conteúdo.  

Aqui o conteúdo é superlativo. 
Denso. Categórico. Impositivo.

Duvido que alguém não fique 
lembrando da cena final (uma das 
melhores do cinema em anos) por 
muito tempo.

Animais Noturnos é um filme 
polêmico, incômodo e difícil.

Mas também é um filme espe-
tacularmente bem feito, inteli-
gente, criativo e que deixa muito 
para o espectador disposto a mer-
gulhar no mundo de Tom Ford.

POR MARCO ANTÔNIO CAMPOS*

*Advogado e sócio da Campos 
Escritórios Associados

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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ARTES

EDUARDO VIEIRA DA CUNHA
Artista plástico e professor do 

Instituto de Artes da UFRGS
ecunha@cpovo.net

“WORK 
IN PROGRESS,  
DEATH  
IN PROGRESS”

Autorretrato . 
Artista: Robert 
Mapplethorpe 
(1988) 
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Olhar a morte na sua própria 
face: escondida atrás de uma ob-
sessão da continuidade da vida na 
construção de uma obra, poderia 
estar a vontade do artista de ser 
sempre lembrado, tornando-se 
assim imortal? Não seria esta a 
angústia que move a arte? De-
sejo de eternizar a vida em uma 
forma, de  paralisá-la através da 
imagem: “...na origem do desejo 
de imaginar, figuraria a vontade 
de dar uma imagem ao desejo”, 
diria Jean Lancri.

Muitos artistas trabalham com 
o tema da morte, e tratam de seu 
próprio corpo como se fosse um 
diário, algo que acompanha a evo-
lução do tempo, passando pela 
doença e pela velhice. Eles efe-
tivam, a partir desta angústia, a 
construção de uma obra original, 
seja ela em fotografia, como Ro-
bert Mapplethorpe (1946-1989). 
 Fazer de seu corpo o motivo da 
obra significa não parar de regis-
trar as modificações da idade e, 
portanto, o progresso da morte. 

Aqueles que desapareceram, 
se perderam na noite escura. Es-
tão privados da vida, privados da 
luz. Ausências, abandonos, carên-
cias. Trabalhar com arte significa 
trabalhar a partir de privações, de 
faltas. E de buscar realizar o dese-
jo de algo ausente. Da mesma ma-
neira, como em um teatro notur-
no, encenar a  chegada da morte 
significa, para certos artistas, afir-
mação antes da negação,  como 
mártires de sacrifícios simbólicos. 
Esculpir com as sombras. Partindo 
das trevas, das ausências, das fal-
tas, poderia o artista estabelecer 
uma aliança com a noite, trans-
formando-a em material plástico?  
Procurar a noite, como aquela 
que nunca vivenciamos realmen-
te, como o ocaso final? 

“Aliás, são sempre os outros 
que morrem”. Estas foram as pa-
lavras escolhidas por Marcel Du-
champ (1887-1968), como epitá-
fio para a pedra de sua tumba em 
Rouen, na França. Uma afirmação 
que oscila entre o ver-se a si mes-
mo imortal, e como um outro, 
alteridade indispensável para o 
reconhecimento de sua obra para 
toda a eternidade. A arte tem 
esta particularidade de precisar 
da aprovação do olhar do outro 
para realizar-se.

A intenção do 

artista não é a 

de fazer um 

pacto com a 

morte, 

mas a de 

antecipar-se a 

ela e se

preparar 

para as suas 

surpresas

 Por isso o artista vive em 
um dilema: de um lado, pre-
cisa construir uma obra origi-
nal, sem se preocupar se está 
ou não agradando. De outro, 
espera pela aprovação do que 
faz. E esta aprovação, por iro-
nia máxima do destino, muitas 
vezes não acontece em vida, 
como vemos em muitos casos 
clássicos de artistas que, como 
Van Gogh (1853-1890), viveram 
pouco, enfrentando dificulda-
des, sem ver seu sucesso. 

Porque fazer algo, se temos 
a convicção de que, se nós mor-
rermos, a arte, como toda a ati-
vidade será em vão? Este seria o 
segredo do artista: ele sabe que 
a arte não será em vão. A inten-
ção certamente não é a de fa-
zer um pacto com a morte, mas 
a de antecipar-se a ela, prepa-
rando-se para as suas surpresas. 
E viver assim em uma eterna 
infância, que é algo que não 
cessa de morrer em cada um de 
nós, para depois renascer.      

Swimmer. Artista: Bruce Weber 
(1983). Fotografia

Estudo sobre a morte. Artista: 
Vincent Cordebard (1991)



VOTO - política, cultura e negócios - janeiro e fevereiro - 201750

MOTTA
MAUREN

Comunicadora habituada 
a andar um passo à frente, 
Mauren Motta celebrou a 
chegada de 2017 com uma 
comemoração extra. O Cone-
xões RS, ponto de encontro 
no Facebook entre empreen-
dedores e potenciais clientes 
ou parceiros, superou a mar-
ca de 50 mil integrantes. O 
próximo fruto da proprietá-
ria e diretora criativa da MM 
Conteúdo vem em breve, e 
em outro campo, como ela 
conta nesta seção concebida 
para mostrar a “Política de 
Vida” de uma personalidade.

O QUE ME TIRA DO SÉRIO É… 
o preconceito. Levanto a 
bandeira sempre para lutar 
contra. 

FICO FELIZ QUANDO… 
estou viajando. Adoro explorar 
e conhecer novos e antigo 
destinos. 

VOTO SEMPRE CONTRA…  
a corrupção. Como empresária 
me sinto uma idiota neste país. 

A MAIOR FRUSTRAÇÃO NESTA 
DÉCADA É… 
ter visto o Brasil dar errado. 
Acreditei que poderia ser 
diferente. 

MINHA VITÓRIA MAIS  
GOSTOSA FOI… 
ter podido ajudar tanta gente 
em 2016. O Conexões RS partiu 
de uma ideia despretensiosa e 
acabou impactando a vida de 
milhares de gaúchos. 

SE EU FOSSE 
PRESIDENTE, FARIA… 
uma reforma urgente na 
educação e na saúde. 

A MINHA MELHOR VIRTUDE É… 
agregar pessoas, conectá-las. 
Sempre fui assim. Tanto na vida 
pessoal, quanto na profissional.  

DEMOREI PARA COMPREENDER 
QUE… 
a transparência e a sinceridade 
nem sempre são bem-vindas. As 
pessoas às vezes não gostam de 
ouvir a verdade. 

UM LÍDER QUE ME INSPIRA… 
Maria da Penha. Defender os 
direitos das mulheres em um país 
tão machista e se fazer cumprir é 
uma glória!  

MEU PROJETO PARA O 
FUTURO… 
é transformar o Conexões RS em 
uma plataforma de conteúdo 
que possa ajudar ainda mais 
os empreendedores e os 
consumidores. Também quero 
fazer acontecer o meu primeiro 
livro: Socorro! Com que roupa eu 

vou? será lançado em março.

POLÍTICA DE VIDA
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