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PALAVRA DO LEITOR

A demissão de Pedro Parente 
da presidência da Petrobras re-
presentou o desfecho melancólico 
do governo Temer. O viés apa-
rentemente liberal dissolveu-se 
até retornar à velha política, que 
tem o fisiologismo, a demagogia 
e a corrupção como métodos de 
perpetuação do poder. Na econo-
mia, é representada pelo Estado 
gigante que abre seus tentáculos 
para controlar a vida de todos – e, 
depois, cobrar por isso.

A greve dos caminhoneiros, que 
precipitou a crise dos combustíveis, 
foi o ápice de uma sucessão de 
erros. É consequência da incú-
ria de governos sucessivos, que 
optaram pelo incentivo seletivo 
aos automóveis. Da má gestão da 
União, incapaz de se antecipar à 
greve. Das concessões bilionárias 
a categorias privilegiadas, como 
os servidores. Do Parlamento, que 
boicotou reformas imprescindíveis 
ao reequilíbrio fiscal, como a da 
Previdência. Do governo Dilma, 
responsável pela desordem nas con-
tas públicas. Do tabu de setores da 
esquerda e ultradireita em relação 
à iniciativa privada.

Mas não nos enganemos: o que 
está muito ruim pode ficar pior. Até 
as eleições, quando escolheremos o 

Brasil do futuro, é preciso respon-
sabilidade dos agentes públicos. No 
Congresso, não é hora de pensar 
nas urnas, mas no país. O governo 
deve evitar o populismo e retomar 
a política fiscal responsável. E a 
Petrobras tem de perseverar no 
caminho da recuperação, mas sem 
ignorar o consumidor.

O debate eleitoral precisa in-
cluir temas cruciais como o mono-
pólio da Petrobras e a prevalência 
do transporte rodoviário em relação 
ao ferroviário e hidroviário. Não se 
trata de controlar a empresa, mas 
de abrir o mercado à competição. 
A concorrência regula os preços e 
incentiva a produtividade.

Por fim, candidatos e sociedade 
necessitam debater com despren-
dimento as privatizações, sem viés 
ideológico. A pergunta central deve 
ser: qual o sistema que melhor aten-
derá os anseios da cidadania? Eis a 
resposta certa: aquele que oferecer 
os melhores serviços pelo menor 
custo – o que pressupõe menor 
intervenção estatal na economia.

Um caminhão de motivos
para privatizar

MATEus BAnDEIRA
            Consultor de empresas. 

Foi CEO da FALCONI e secretário 
de Planejamento do RS

hora de ajudar

é amanhã!

26, 27 e 28 de junho são dias 
para votar na Consulta Popular

Educação Fiscal terá seminário em Andréas

na terça, dia 26

Marketing, ação e liderança norteiam palestra
A Associação dos Jovens 

Empreendedores de Vera 
Cruz (Ajevec), com apoio 
da Associação, Comercial, 
Industrial, Serviços e Agro-
pecuária (Acisa) e da Arauto 
FM, organiza palestra para a 
próxima terça-feira, dia 26 de 
junho. O tema é “Marketing, 
ação e liderança” e terá a par-
ticipação de Leandro Hirs-

ch, Marcelo Soares e Cícero 
Lima. O evento está marcado 
para as 19h30min, no Clube 
Vera Cruz. Os ingressos po-
dem ser adquiridos ao valor 
de R$ 20, para sócios Ajevec 
e Acisa, e de R$ 25, para não 
sócios. No 1º lote, cujas ven-
das encerram amanhã, o in-
teressado, além do ingresso, 
receberá um livro e um CD 

“Mensagem do Dia”, orga-
nizado pela jornalista Cátia 
Kist. Os ingressos podem 
ser adquiridos na recepção 
da Acisa, com integrantes 
da diretoria da Ajevec e no 
Grupo Arauto. A expectativa, 
segundo o presidente da Aje-
vec, Luís Eduardo Goelzer, é 
de um público entre 150 e 180 
pessoas. 

A Escola José Bonifácio, de 
Linha Andréas, sedia a 10ª 
edição do Seminário de Edu-
cação Fiscal de Vera Cruz. A 
atividade ocorre nesta quar-
ta-feira, dia 20, a partir das 
8 horas. Com o tema “Exer-
cendo a Cidadania”, o evento 
abre com apresentação do 
Grupo de Dança Alemã da 
escola e na sequência ocorre 
palestra. Ricardo André Ma-
chado, coordenador dos cur-
sos de Ciências Contábeis de 
Montenegro e Sobradinho da 
Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc), abordará Tri-
butação e Cidadania – Ética: 
Um Compromisso de Todos?. 

O tema do Seminário é 
o mesmo da 5ª edição do 
Concurso de Redação, pro-

A participação da popula-
ção do Vale do Rio Pardo no 
processo da Consulta Popular 
tem sido fundamental para a 
conquista de recursos impor-
tantes do Governo do Estado. 
Mais de meio milhão de pes-
soas participaram da votação 
ao longo de 13 anos, segundo 
levantamento do Corede.

Os anos em que mais hou-
ve mobilização em número 
de eleitores foi entre 2009 e 
2014, justamente os anos em 
que foram disponibilizados 
mais recursos para o processo 
de participação popular. Em 
2010 foram 63.605 pessoas 
participantes que assegura-
ram recursos na ordem de R$ 
7,8 milhões, enquanto que em 
2014 os 62.774 eleitores garan-
tiram um repasse de mais de 
R$ 10 milhões.

O presidente do Corede 
VRP, Heitor Petry, destaca 
que a participação da comu-
nidade é essencial no pro-

cesso da Consulta Popular. 
“Somente com a votação das 
pessoas teremos força para 
buscar cada vez mais recur-
sos via Consulta Popular”, 
frisa. “Este ano, por exemplo, 
no total serão destinados R$ 
80 milhões para o Estado, 
contra 60 milhões [do ano 
passado], valor que será dis-
tribuído entre as 28 regiões 
dos Coredes do Estado, de 
acordo com critérios técni-
cos”, explica.

Em 2018/2019, o Vale do 
Rio Pardo terá disponível 
o valor de R$ 2.902.629,78 
para a Consulta Popular. A 
votação está marcada para 
os dias 26 a 28 de junho, 
pelo site www.consultapo-
pular.rs.gov.br, pelo aplica-
tivo Consulta Popular ou por 
mensagem SMS. Os projetos 
que compõem a cédula de 
votação da Consulta Popular 
foram definidos em assem-
bleia no dia 12 de junho.

movido pelo Comitê Tribu-
tário Permanente de Santa 
Cruz do Sul. Estudantes de 
Vera Cruz estão convidados 
a participar. A entrega das 
redações deve ser feita até 

10 de agosto, na Associação 
Comercial e Industrial de 
Santa Cruz. O resultado do 
concurso será divulgado em 
14 de setembro, com premia-
ção no dia 26 do mesmo mês.
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Atividades com estudantes ocorrem durante todo o ano


