
Amigosdeverdade
Desde muito jovem sempre tive
vários amigos negros, e senti sau-
dades dessa época e, confesso, até
chorei ao lembrar-me deles.
Eram amigos com A maiúsculo,
todos com apelidos carinhosos.
Tinoco,meucompanheirodepes-
carias e de futebol; Chico Preto,
tambémde futebol; Vilácio, pugi-
lista, e toda a sua família, sempre
disposta a ajudar; Biá, esbelto,
corria como uma lebre - nem ele
sabia que corria tanto. E vários
outros, todos do Marapé. Atual-
mente, Damião, colega de traba-
lho e companheiro de pescarias
nos finais de semana; Nelson
Mandela,meu ídolo por sua cora-
gem,perseverança, atitudesdeho-
mem, também comHmaiúsculo,
e que foi e sempre será referência
emeuespelho. Comomeu respei-
to a todos, estejam onde estive-
rem, omeuabraçode saudades.
NELSONTEIXEIRA - PRESIDENTEDAFUNDAÇÃO

LUSÍADAEREITORDOCENTROUNIVERSITÁRIO

LUSÍADA (UNILUS)

ObrasnaPonta
daPraia
Gostaria de dar parabéns ao dr.
Jose Vitor Teixeira, da 1ª Vara da
Fazenda de Santos, por não ter se
curvado aos caprichos dos repre-
sentantes do Ministério Público
Estadual (MPE).Afirmo isto por-
que até então estávamos reféns
da ditadura doMPE, com a com-
placência do judiciário santista.
No verão passado, após conse-

guir todas as licenças ambientais
exigidas, a Prefeitura teve que
paralisar as obras de construção
de um dique na Ponta da Praia
devido a uma liminar, que, de-
pois de algumas semanas, foi der-
rubada pelo TJ. Na mesma épo-
ca, depois de cumprir todas a
exigências de importadores e vigi-
lância sanitária, pecuaristas ten-
taram embarcar milhares de ca-
beças de gado para o Oriente
Médio. Mais uma vez o Ministé-
rio Público, induzido por ONGs,
pediu e o Judiciário impediu que
o navio saísse do cais. Era inten-
so o odor do gado confinado,
suas fezes levaram desconforto à
cidade. Após alguns dias a limi-
nar foi derrubada pelo TJ. Seria
interessante que os juízes de nos-
sa comarca tivessem mais cuida-
do ao conceder liminares, princi-
palmente a respeito de assuntos
públicos e de grande impacto
para a população.
CARLOSALBERTOÁVILA - SANTOS

TorresdeAlta tensão
Estaé respostaà cartadaPrefeitu-
ra de Santos publicada no dia 23
de abril de 2019. Eu nunca afir-
mei que a Prefeitura de Santos foi
responsável pela questão. ACPFL
é que informou que não existia
necessidade de estudo para o ra-
mal BTP de 88 KV. A CPFL tam-
bém informou que o projeto foi
elaborado respeitando e conside-
rando a norma técnica da CPFL
GED 22 (Ocupação de Faixa de

Linha de Transmissão). No docu-
mento daCPFL consta na folha 3:
"Os valores típicos das faixas de
passagemdasLTs daCPFL sãode
30 metros, 15 metros para cada
lado do eixo, para as linhas de 69,
88 e 138 kV" e nas folhas 4 e 5
consta: Benfeitorias não permiti-
das: "Feiras livres, festas locais,
quermesses, calçadas ou passeios
para pedestres ao longo do eixo
da LT etc.". Lembrando: a em-
preiteira, a serviço da CPFL, res-
ponsável pela colocação das tor-
res de Alta Tensão, informou que
o ramal é de 138 KV. Consta na
RNANEEL616de2014anecessi-
dade de estudos para linhas
iguais ou maiores de 138 KV.
Independente de estudos, deve
haver faixa de segurança.
JOÃO INOCÊNCIOCORREIADEFREITAS- SANTOS

25deabril!!!
Porquecomemoraressadata?
Ao longo dos anos percebemos

que um dos mais importantes e
marcantesacontecimentosdadéca-
da de 1970, especialmente para os
portugueses e seus descendentes
espalhados pelo mundo, inclusive
aqui em Santos, a restauração da
Democracia de Portugal, ocorrida
em 25 de abril de 1974, não é tão
comemorada ou, pelo menos, des-
tacadapela grandemaioriadas en-
tidadesportuguesas.
Fala-se doDia de Portugal, que

é o mesmo Dia de Camões (10 de
junho), Dia da Comunidade luso-
brasileira (22 de abril), comemo-
rada namesma data doDescobri-
mento. Há o Dia da Etnia Portu-
guesa epor aí vai.
Mas, a democracia é a maior

conquistadeumaNação eaBene-
ficência Portuguesa de Santos,
uma casa de origem portuguesa
com certeza, decidiu não apenas
comemorar, mas enfatizar a im-
portância dessa conquista a par-
tir da Revolução do Cravos, ocor-
rida em 25 de abril de 1974, e
ressaltar a lusitanidade, essa qua-
lidade peculiar do que, ou de
quem é, ou ainda, de quem des-
cendedos nativos lusitanos.
Todos devemos ter orgulho de

nossasorigens e, quando se fala em
lusitanidade, vejo dois países, duas
identidades,dois coraçõesbatendo
com intensidade e respeito à cons-

truçãodahistóriadecadaum.
A nossa lusitanidade deve ser

comemorada diariamente para
que brasileiros e portugueses não
esqueçamqueos laçosqueunemas
duas nações são tão fortes que é
impossível abordar a história do
Brasil semfalarnosportugueses.
Ressaltar a democracia de um

povo nunca é demais, principal-
mente quando ela nos diz respeito,
e a conquista desse tipo de governo
através do qual há que se respeitar
a soberania popular é o grande te-
souro de uma Nação, cujos guar-
diõessomosnós,opovo.
Por essa razão, a Beneficência

celebra o 25 de abril, porque, inde-
pendentementedeopiniões e posi-
ções, a Revolução dos Cravos que
eclodiuhá45anosemLisboa,capi-
tal portuguesa, tenha ela sido um
golpemilitar ouauniãodapopula-

çãocivil comosmilitares, a vonta-
dedopovoprevaleceu.
O início da história de Portu-

gal em busca da liberdade não
difere damaioria das nações que
lutaram pela Democracia, como
o Brasil, por exemplo, mas seu
desenrolar e ápice fogem total-
mente do contexto e prática vi-
venciadosporoutrospovos.
Nas ruas, o povo se uniu à

manifestação militar cantando
"Grândola Vila Morena" que fi-
cou conhecida como o "Hino da
Liberdade" ou "Hino da Revolu-
ção". Diante damassa na praça e
dos policiais com armas ornadas
com cravos vermelhos em pu-
nho, a pátria mãe do Brasil con-
quistousua liberdade.
Depostoogovernodaditadura,

o povo comemorou na praça cujo
chão ficou vermelho, não de san-
gue e sim da flor que se tornou
símbolodavitória, o cravo verme-
lho,emboranopaístivesseaconte-
cidoumarevolução.
Nós brasileiros, de forma dife-

rente, é verdade, também recon-
quistamos a democracia pela
qual temos que manter aguçado
senso de responsabilidade por
suamanutenção.
E épela soberania dopovoque

nós comemoramos o25deAbril,
marco do início da Democracia
de Portugal, assim como louva-
mos todos os dias o nossoEstado
Democrático.
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DESCULPE, ERRAMOS

DiadaLiberdadeemPortugal
AreformadaPrevidência foi apro-

vada na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara dos Depu-
tados. O placar - 48 votos a favor, 18
contrários - revela que a proposta
conseguiuapoio significativo, embo-
ra represente apenas aprimeira eta-
pa de longa (e difícil) tramitação.
Na realidade, o projeto passou ape-
nas pelo crivo da admissibilidade, e
somente agora começará a discus-
sãode seumérito.
Ficou claro, porém, que a negocia-

ção será fundamental para o êxito da
reforma. Na CCJ, o ambiente ficou
tenso e a aprovação só foi alcançada
após o governo ceder emquatro pon-
tos da proposta original, sem grande
impactofiscal, comomanteraobriga-
toriedade do pagamento damulta de
40% do FGTS e do recolhimento de
fundo do trabalhador aposentado
que voltar ou continuar no mercado
de trabalho. Isso não é comum ocor-
rer na admissibilidade de projetos,
mas acabou imposto pelo Centrão,
notadamente oPPe oPR, que condi-
cionaram seu voto favorável à retira-
dadesses itensdareforma.
As dificuldades para votar e os

tumultosnaCCJmostraramproble-
mas na articulação do governo, en-
quanto a oposição insiste na obstru-
ção sistemática, sem oferecer alter-
nativas ao projeto. Fica, portanto,
evidente que sua aprovação depen-
derá fundamentalmente do centro
político, com o qual o Palácio do
Planalto tem que necessariamente
dialogar enegociar.Recorrer a redes
sociais para pressionar parlamenta-

res é estratégia equivocada, que não
trará resultadospráticos.
Éprecisocalma, firmezaedetermi-

nação na condução do processo a
partir de agora.O ambiente é favorá-
vel à aprovação da reforma, mas ela
não acontecerá demodo espontâneo.
Instituições financeiras e consulto-
rias já reconhecem que haverá mu-
danças e certo grau de desidratação
daproposta original, comreduçãoda
economia prevista pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes, estimada
emR$1,1 trilhãoemdezanos.
É admitido como certo que asmu-

danças no Benefício de Prestação
Continuada (BPC), que atinge ido-
sos carentes e pessoas deficientes, e
na aposentadoria rural não irão
acontecer. Outros pontos, porém,
serãoobjetodeacaloradasdiscussão
e de emendas na Comissão Especial
que será instalada para discutir a
reforma, como o aumento do tempo
mínimo de contribuição para apo-
sentadoria e da idade mínima para
mulheres. As pressões dos servido-
respúblicos serãograndes, eabanca-
da do agronegócio, o maior grupo
interpartidário da Câmara, aumen-
ta a dificuldade de aprovar qualquer
alteração que implique em maiores
contribuiçõesporpartedosproduto-
res ruraisnosistemaprevidenciário.
Já se fala que a economia será

reduzida para R$ 650 bilhões. É
cedo para que números sejam esta-
belecidos com segurança,mas é cer-
to que o governo terá que negociar,
e ceder, para aprovar a reforma da
Previdência.

TRIBUNALIVRE

O setor da construção civil, que
empregamilharesdepessoasnoPaís,
foi umdosmais afetadospela recente
crise econômica. Diz-se, com muita
razão, que, dadas as características
daatividade,principalmenteaneces-
sidade de financiamento público e
privadoe longociclodeprodução, ele
acabasendorapidamenteafetadoem
processos recessivosesuaretomadaé
difícileexigemuitotempo.
No Brasil foi atingido tanto a área

pública - as contratações de obras
foram reduzidas em função da falta
derecursosàdisposiçãopelosdiferen-
tes níveis de governo - quanto omer-
cadoimobiliário.Oscompradoresde-
sapareceram dos plantões de venda,
diante do desemprego e da queda na
renda, além do receio natural em as-
sumir compromissos financeiros de
longo prazo. Muitos negócios acaba-
ramdesfeitos -oschamadosdistratos
-provocandoenormesdesequilíbrios
para incorporadoraseconstrutoras.
Foram dispensados milhares de

trabalhadores, deengenheirosaaju-
dantes em obras. A situação ainda
não se normalizou na área, e os
problemas persistem. Um dos seg-
mentosquetrouxealgumaperspecti-
va para omercado foi o da habitação
popular.Grandes empresas especia-
lizaram-se em oferecer projetos pa-
ra o Programa Minha Casa, Minha
Vida (MCMV), e assim puderam
sobrevivereaomesmotempocontri-
buir para o atendimento da deman-
dasocial porhabitações.
Opanoramaatual é demuitapreo-

cupaçãonaárea.Ocontingenciamen-
to de recursos, determinado pelo go-
vernofederalnoiníciodesteano,atin-
giu o Programa, especialmente nas
faixas de renda menor, nas quais há
subsídioparaasfamílias,notadamen-
tena faixa 1, destinadaa famílias com
renda de até R$ 1.800 mensais, no
qual90%dovalordos imóveisdepen-
de de repasses de recursos do Orça-
mento, pormeio doFundo deArren-
damentoResidencial (FAR).
Já há cerca de R$ 550 milhões de

desembolsos atrasados, e o governo
decidiu liberar R$ 800 milhões adi-
cionais para o Minha Casa, Minha
Vida,mas issonãoserá suficiente.Há
temores que as obras corresponden-
tes possam vir a ser paralisadas em
maio, com incertezas generalizadas
no setor. Se isso se concretizar, o
mercado imobiliário será afetado em
cheio, com reflexo em construtoras
degrandeportequeatuamnoProgra-
ma. Ressalte-se que metade das uni-
dades lançadasnacidadedeSãoPau-
loem2018pertenciaaoMCMV.
Aatividade econômica depende de

confiança, tanto de empresários co-
mo de consumidores. Se o Programa
for abalado, sua recuperação será ex-
tremamente lentaedifícil, jáqueserá
interrompida a procura por terrenos
e projetos serão adiados (ou cancela-
dos). É fundamental, portanto, que a
situação seja revertida, rapidamente.
Não se trata do mercado imobiliário
apenas:estáemjogoofuturodahabi-
tação popular noBrasil, a exigir prio-
ridadeesoluçãoimediata.
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❚ Aocontrário dopublicadona legenda
deumadas fotosda reportagemSantos
detalhaobranaPontadaPraia, napági-
naA-4daediçãodeontem, aaudiência
pública sobre oprojetode remodelação
dobairroocorreunoClubedeRegatas
VascodaGama.

❚Chama-seFábioMorgadoocoordena-
dordePaisagismodaPrefeituradeSan-
tos,diferentementedoqueconstanare-
portagemPrefeiturareforçará cortede
grama,napáginaA-4daediçãodeontem.
Nomesmo texto,o corretoé informar
que,de janeiroamarço,aOuvidoria regis-
trou11.992ocorrênciasdemodogeral.
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