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No Senado, Collor vence disputa pela
Comissão de Relações Exteriores
Na Câmara, nomes ligados a ruralistas levam Meio Ambiente e Agricultura

O P I N I Ã O

.

GOLPE CONTRA O ELEITOR
● MAIS ESTA tentativa de reforma políti-
ca, como as demais, esconde armadi-
lhas. Uma delas, o “distritão”, pelo qual
seria estimulado todo tipo de puxador
de votos, em detrimento dos partidos.

HÁ, TAMBÉM como sempre, esperte-
zas. Talvez a principal seja a abertura
de uma “janela” para troca de parti-
dos. Um golpe contra a vontade do
eleitor.

Isabel Braga

● BRASÍLIA. O senador e ex-pre-
sidente Fernando Collor (PTB-
AL) foi eleito ontem presiden-
te da Comissão de Relações
Exteriores do Senado, com 15
votos a favor e uma absten-
ção. A vice-presidência ficará
com o senador Cristovam
Buarque (PDT-DF). Collor tam-
bém integra a comissão insta-
lada terça-feira pelo presiden-
t e d a C a s a , J o s é S a r n e y
(PMDB-AP), para discutir a re-
forma política. No biênio 2009-
2010, Collor presidiu a Comis-
são de Infraestrutura, e Cristo-
vam, a de Direitos Humanos.

Na Câmara dos Deputados, a
escolha do deputado Giovani
Cherini (PDT-RS) para presidir
a Comissão de Meio Ambiente
da Câmara provocou protestos
entre deputados ambientalis-
tas. Segundo o líder do PV, Sar-
ney Filho (MA), Cherini integra
a bancada ruralista:

— Não o conheço, mas ele é
ruralista e, pelo que me disse-
ram, bem radical. É lamentável
sobre todos os aspectos. É o
mesmo que botar um ambien-
talista para presidir a Comis-
são de Agricultura. É um inter-
ferência indevida numa área
que tem que discutir sustenta-
bilidade — disse Sarney Filho,

que já foi ministro do Meio Am-
biente no governo tucano de
Fernando Henrique Cardoso.

Cherini foi escolhido pela
bancada do PDT com 13 votos,
contra dez dados ao deputado
Vieira da Cunha (RS) e dois a
Sebastião Bala Rocha (AP),
num total de 25 dos 27 votos
da bancada. Vieira da Cunha
disse desconhecer que ele se-
ja da bancada ruralista:

— É o primeiro mandado de-
le na Câmara. Sei que a família
dele tem propriedade rural. O
que sei é que ele é ligado ao
movimento sindical e ao coo-

perativismo.
Segundo levantamento do

Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar (Diap),
Giovani Cherini é um dos 160
parlamentares da bancada ru-
ralista desta legislatura. O GLO-
BO tentou contato com o depu-
tado, mas ele não retornou.

A bancada da Agricultura
será presidida pelo deputado
Júlio César (DEM-PI), que tam-
bém, segundo o Diap, integra a
bancada ruralista.

Após disputa interna nas
próprias bancadas para decidir
o nome dos que presidiriam as

comissões na Câmara, o último
embate — em torno das comis-
sões de Trabalho e do Meio
Ambiente — foi resolvido por
meio de acordo entre PDT, PTB
e o bloco PV-PPS. A briga foi re-
solvida com um rodízio entre
os partidos interessados.

Pelo acordo, o PTB presidi-
rá este ano a Comissão do Tra-
balho, e o PDT, no próximo
ano. Este ano, caberá ao PDT o
comando da Comissão de
Meio Ambiente, que, no próxi-
mo ano, ficará com o bloco PV-
PPS. Este ano, o bloco PV-PPS
será responsável pelo coman-
do da Comissão de Defesa do
Consumidor. O PT terá a pre-
sidência de três comissões:
Constituição e Justiça, Finan-
ças e Tributação e Educação.
O PMDB escolheu outras três:
Seguridade e Saúde, Minas e
Energia e Desenvolvimento Ur-
bano. A oposição comandará
quatro comissões. O PSDB fi-
cou com as comissões de
Ciência e Tecnologia e Rela-
ções Exteriores; o DEM, com
as de Agricultura e Segurança
Pública. ■
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Aílton de Freitas

COLLOR: ex-presidente também é da comissão que discutirá reforma política

Lula pode virar
embaixador
para a África
● BRASÍLIA. A presidente Dilma
Rousseff estuda a possibilidade
de tornar o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva embaixador
extraordinário para a África, co-
mo informou ontem a coluna de
Ancelmo Gois no GLOBO. Por
enquanto, afirmam assessores
da Presidência, ainda não há
nada formatado sobre como
concretizar a proposta. O as-
sunto foi tema de conversa com
o próprio Lula e com o assessor
especial da Presidência para as-
suntos internacionais, Marco
Aurélio Garcia, que gosta da
possibilidade.

Mesmo antes de deixar a
Presidência da República, Lu-
la já deixava clara sua inten-
ção de criar uma fundação ou
um instituto para levar aos
países africanos e da América
Latina as experiências desen-
volvidas por seu governo. As-
sessores do ex-presidente
procuram um local em São
Paulo para instalar a sede da
futura entidade. ■

Presidência
corrige biografia
de Dilma
Site oficial trocou
curso de economia
por ciência sociais
● BRASÍLIA. A assessoria da Pre-
sidência corrigiu ontem uma in-
formação errada na biografia da
presidente Dilma Rousseff. O
episódio trouxe de volta à tona o
controverso caso do currículo
da então chefe da Casa Civil, afir-
mando que ela havia concluído
mestrado e doutorado em Eco-
nomia pela Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp). A
revista “Piauí” revelou, em julho
de 2009, que Dilma só cumpriu
os créditos, mas não apresentou
o trabalho de conclusão do cur-
so, por isso, não tinha o título.

Na página da Presidência na
internet, a informação, até as
17h de ontem, era a de que “em
1998, inicia o curso de doutora-
do em Ciências Sociais na Uni-
versidade Estadual de Campinas
(Unicamp), mas, já envolvida na
campanha sucessória do gover-
no gaúcho, não chega a defender
tese”. O curso era de Economia,
e não de Ciências Sociais. A Pre-
sidência informou que o texto foi
preparado no final de 2010 e co-
locado no ar logo que Dilma to-
mou posse, em 1o- de janeiro. ■

Liberdade,
informação e

desenvolvimento
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São incontáveis os

exemplos da me-

lhoria na qualidade

de vida das pessoas

quando bem informadas.

Mensuráveis também são

os resultados positivos de

campanhas na mídia que

ajudaram no desenvolvi-

mento de políticas públicas

de educação, saúde, higi-

ene e prevenção do uso de

drogas.

Num terreno mais amplo, o

direito à informação, com o

respeito ao princípio funda-

mental da liberdade de ex-

pressão, é o alimento das

sociedades livres, da cons-

trução de um homem total-

mente saudável, de corpo e

de espírito.

A experiência vivida nos úl-

timos anos, porém, des-

perta dúvidas sobre a

segurança do modelo de

liberdade de expressão

consolidado pela Constitui-

ção de 1988. Há, sim,

ainda que sutis, ameaças à

manutenção plena das li-

berdades individuais, da

livre iniciativa e do próprio

regime democrático.

O cenário é preocupante

pelo aumento das tentati-

vas de cerceamento às li-

berdades individuais, à

liberdade de imprensa e de

expressão comercial, ex-

postas em inúmeras ações

propostas recentemente

que vão desde normas

para disciplinar e restringir a

publicidade de determina-

dos produtos como medi-

camentos, alimentos, be-

bidas e cigarros, até proje-

tos de lei e resoluções da

Anvisa que inibem a inicia-

tiva privada de exercer sua

plena liberdade, e que ten-

tam tutelar a vida dos

cidadãos, impondo regras

sobre decisões que cabem

tão somente aos indivíduos.

Os exemplos vêm cres-

cendo exponencialmente,

representando um perigo

real aos direitos individuais

e uma verdadeira ameaça

ao exercício da liberdade de

escolha.

Embora os impactos dessas

restrições sejam mais per-

ceptíveis em setores que já

sofrem com o excesso de

regulação, o cerceamento

desse direito constitucional

afeta toda a sociedade,

inibe a criatividade e a ino-

vação, abala a livre iniciativa

e coloca em risco a demo-

cracia. Afeta também a

economia, uma vez que o

bom funcionamento dos

mercados depende da

manutenção de condições

que preservem a concor-

rência. Quanto maior a con-

corrência, o fluxo de infor-

mação e a liber-

dade de consumi-

dores em tomar

decisões sem a in-

terferência do Es-

tado, melhor será o

funcionamento do

mercado e o bem-

estar resultante.

Seguindo o princí-

pio positivo gerado pela

liberdade de expressão, a

informação comercial pro-

move um ciclo virtuoso

onde o cidadão é o maior

beneficiado ao receber

ferramentas que o ajudem

a fazer escolhas mais

conscientes e próximas

das suas necessidades, ao

mesmo tempo em que fo-

menta a inovação e o in-

vestimento na melhoria da

qualidade dos produtos,

criando a boa concorrên-

cia entre as empresas.

Portanto, se quisermos ter

um país desenvolvido e

próspero, é preciso man-

ter a vigilância para que as

liberdades democráticas

não sofram retrocessos e,

pela falsa sensação de

bem comum, sejam cri-

adas restrições ou im-

posições à liberdade de

expressão. Falsa sensação,

pois, de fato, geram o

efeito contrário àquele es-

perado, desestabilizando

setores importantes da

economia, abrindo espaço

para a entrada de produ-

tos de baixa qualidade e

até mesmo ilegais, ge-

rando mais danos do que

resultados.


