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Os 90 anos de Simon
O ex-governador gaúcho e ex-senador Pedro Simon (MDB) completará 90 anos de vida no dia 31 de
janeiro. Para celebrar a data, o MDB prepara uma grande programação. Em fevereiro, será lançada, em
Capão da Canoa, uma exposição fotográfica registrando 15 fatos importantes protagonizados por Simon
durante a sua trajetória pública. Entre eles, a atuação a favor da cultura, como a viabilização da Casa de
Cultura Mario Quintana – na foto, Simon e o poeta que dá nome ao centro cultural em Porto Alegre.

A safra de arroz também deve ter quebra significativa. Nem sempre o problema é água, pois boa

parte dos orizicultores dispõe de barragens. O detalhe é que elas não ficam cheias para sempre. Mas o
16/01/20
BRAZILIENSE
problema maior é o frio queCORREIO
tem feito nas madrugadas.
O arroz detesta temperatura “baixa”. Além disso, devido às chuvas do ano passado, o plantio foi adiado, e a colheita se dará com o outono avançando. Ou seja, frio. O produtor rural é um herói.

O

Índice do Medo do Desemprego da CNI caiu 2,1 pontos em relação a
setembro e alcançou 56,1 pontos em dezembro de 2019. Mesmo
assim, o indicador continua 6 pontos acima da média histórica, que
é de 50,1 pontos.

Historinha de sexta
Corria solto o ano de 500 d.C., e uma galé singrava as águas do
mar. Era meio-dia, verão, sol a pino. Os remadores já nem suavam mais
porque o sol escaldante secava o corpo dos pobres infelizes antes mesmo de brotar da pele. Depois de horas remando sem parar, o cara que
marcava a velocidade das remadas com um tambor foi chamado pelo
dono do barco, um rico comerciante que fez fama e fortuna. Só levantava âncora por pura diversão. Abanado por escravos núbios com suas
estacas cheias de plumas e rodeado pelo seu harém, deu-lhe algumas
ordens. O cara do tambor fez uma reverência e subiu para o tombadilho. Bateu várias vezes no tambor para chamar a atenção.
– É o seguinte – berrou. – O patrão acordou de bom humor, então
vai ter duas notícias para vocês. Uma é boa, outra nem tanto. Qual preferem ouvir primeiro.
– A boa, primeiro a boa – urraram os remadores em coro.
– Ah, bom. Cada um de vocês vai ganhar uma grande porção de
feijoada, com paio, orelha de porco, linguiça calabresa, o pacote completo. Para completar, um litro de vinho para cada um.
A plebe ignara sacudiu os grilhões em sinal de contentamento extremo, menos um, o mais velho. Cauteloso por já ter visto de tudo, mas
ainda não tudo, elevou a voz acima do ruído feito pelos seus colegas.
– Diga qual é a má notícia.
– Bem... O patrão quer esquiar logo depois do almoço.
Moral da história: seja no tempo das galés, seja nos tempos que correm, nunca uma boa notícia deixa de ser acompanhada por uma má.

Nos últimos dias, o pôr do sol tem se mostrado bem diferente.
Graças à importação de cinzas australianas, o astro-rei mostra
que tem duas metades, uma mais clara que a outra. Não deixa de
ser um charme para as tardes fagueiras porto-alegrenses.

Corte do ponto...

Pela segunda vez, uma
decisão do ministro do STF
Dias Toffoli atrapalha a
vida do povo. Primeiro, deu
liminar pela manutenção
do valor do Dpvat e, agora
que muita gente já pagou,
mandou rever o valor para
baixo. Chega a ser inacreditável como se ignora o contribuinte. Confusões como
essa mostram que o famoso
andar de cima não dá pelota para o de baixo.
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Os dois sóis

Problemas à frente

Suprema
confusão

ESTADÃO

Sexta-feira e fim de semana, 10, 11 e 12 de janeiro de 2020

Faz bem o governador Eduardo Leite (PSDB) em não transigir
sobre o corte de ponto da greve do magistério. Isso, aliás, deveria
ser regra. Como já disse um líder sindical barbudinho nos anos 1970
– depois famoso como companheiro Lula –, greve sem corte de ponto
não é greve, é festa.

...e o tamanho da greve
Registre-se que a maioria das escolas estaduais não está em greve. Embora se fale genericamente em greve dos professores, a paralisação está restrita a algumas escolas do Rio Grande do Sul.

Pássaro na muda
Depois de décadas na TV Globo, a correta correspondente da emissora na Europa deixa o cargo. Nem por isso pretende parar.
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CEEE. “Uma receita exária é um tipo de recurpassível de seu uso patimentos imediatamente
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processo da CEEE está
do, os estudos envolvengás e a CRM ainda perpassos preliminares.
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TALINE OPPITZ
taline@correiodopovo.com.br

Em busca de saída para o impasse
epresentantes do governo gaúcho e do Cpers se reúnem hoje,
às 11h, em busca de entendimento que encerre a greve dos
professores e viabilize o fim do ano letivo. Originalmente
marcado para sexta-feira, o encontro foi antecipado pelo governador Eduardo Leite (PSDB), a pedido do sindicato. Na tentativa de minimizar os danos aos alunos, Leite editou decreto determinando a
emissão de certidão provisória para que estudantes do nono ano do
Ensino Fundamental e do terceiro ano do Ensino Médio possam efetuar suas matrículas. O impasse que precisa ser solucionado se deve
à data de pagamento dos dias parados. O Cpers reivindica que os
depósitos sejam efetuados para acabar com a greve. O Executivo,
por sua vez, sustenta que os pagamentos ocorrerão apenas após a
recuperação efetiva das aulas. Ontem, véspera do encontro entre
governo e Cpers, o conselheiro Cezar Miola, do Tribunal de Contas
do Estado, concedeu medida cautelar determinando ao secretário de
Educação Faisal Karam, que implemente, em até 72 horas, plano de
recuperação dos dias letivos perdidos. A decisão se deu devido à
representação do procurador-geral do Ministério Público de Contas
(MPC), Geraldo da Camino, feita na sexta-feira. “A verdade é que, para muitas das nossas crianças, é a sorte ou o infortúnio da família,
ou a localidade onde nasceram, que sela o seu futuro. Sem oportunidades de escolhas reservadas a essas crianças, só a equidade, com a
qual o Estado deve estar comprometido, vai conduzir a menos desigualdades”, escreveu Miola na cautelar.
O conselheiro
é também
o |3
TERÇA-FEIRA,
7 de janeiro
de 2020
relator na Corte das contas do primeiro ano do governo Leite.
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Articulações retomadas
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Dúvida
é a pauta

O governador chamou os deO governo está convicto soputados da base aliada e os dois
bre a necessidade de realização
parlamentares do Novo, bancada convocação extraordinária da
da independente, para reunião,
Assembleia, entre os dias 27 e
amanhã, às 9h, no Piratini. Na
31. A dúvida se concentra sobre
pauta, os projetos do pacote de
quais projetos do pacote de rereformas nas carreiras do funcio- formas irão integrar a pauta. Os
nalismo e na previdência estadois textos que levantam mais
dual. A negociação com o Cpers
dúvidas, em função do cenário
também será debatida. O enconpolítico e de questões jurídicas,
tro marcará a retomada das nesão os de alterações para o magociações em busca de apoio pa- gistério e de mudanças nas
ra aprovar os textos em plenáalíquotas de contribuição previrio. Após a reunião taline@correiodopovo.com.br
com Leite,
denciária dos militares. A decideputados foram convidados
são sobre os projetos que intepelo líder do governo, Frederico
grarão a pauta da extraordinária
Antunes (PP), para conversa na
será tomada entre os dias 20 e
Assembleia, às 10h30min.
22, após reuniões com aliados.
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Em busca de saída para o impasse
ACERVO MDB MEMÓRIA / CP
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previdência, deve ser o primeiro item votado na extraordinária.

Articulações retomadas

Colaborou Lucas Rivas
Dúvida
é a pauta

O governador chamou os deputados da base aliada e os dois
parlamentares do Novo, bancada independente, para reunião,
amanhã, às 9h, no Piratini. Na
pauta, os projetos do pacote de
reformas nas carreiras do funcionalismo e na previdência estadual. A negociação com o Cpers
também será debatida. O encontro marcará a retomada das negociações em busca de apoio pa-

O governo está convicto sobre a necessidade de realização
da convocação extraordinária da
Assembleia, entre os dias 27 e
31. A dúvida se concentra sobre
quais projetos do pacote de reformas irão integrar a pauta. Os
dois textos que levantam mais
dúvidas, em função do cenário
político e de questões jurídicas,
são os de alterações para o magistério e de mudanças nas
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Segunda-feira, 20 de janeiro de 2020
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Repórter Brasília

Freire

MDB lembra as Diretas Já
Em campanha que o partido quer o maior número de prefeituras do País, o MDB comemora os 90 anos do ex-senador Pedro
Simon, dia 1º de fevereiro, em Capão da Canoa. Vai lembrar as
Diretas Já. Será o evento de relançamento político do MDB no Rio
Grande do Sul.

Momento épico

MARIANA CARLESSO/ARQUIVO/JC

Um momento épico da trajetória do político gaúcho, quando
Simon (foto), no dia 19 de fevereiro de 1984, em plena temporada
de verão, catalisou uma multidão
numa passeata em favor das Diretas Já será lembrado. Sem planos nem organização, Simon foi
para a orla marítima da praia de
Capão da Canoa, no Litoral do Rio
Grande do Sul, e, aos poucos, espontaneamente, foi sendo cercado pela multidão de banhistas
que iniciou uma jornada de protestos. Importantes fatos da vida
pública de Simon, serão recontados através de vídeo e exposição
fotográfica. Uma justa homenagem.

Milhas para projetos sociais
O deputado federal gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB) entra
numa boa briga com os viajantes de milhas aéreas com passagens pagas pelo governo. O parlamentar gaúcho defende que as
milhas acumuladas com passagens aéreas compradas por órgãos
G R AdaNUnião
D Esejam
DO
S Upara
L projetos sociais de fopúblicos
revertidas
mento à cultura, ao esporte, à educação ou ao combate a moléstias graves ou outras situações de vulnerabilidade social. É um
embate de resultados e, apesar de cortar algumas viagens de turismo de muitos graduados do governo, na base da milhagem tão

Lívia Araújo
livia@jornaldocomercio.com.br

Após o primeiro ano
verno Jair Bolsonaro, que c
a votação da reforma da Pr
cia e enviou à Câmara um
de revisão do pacto federa
impressões do presidente
deração das Associações
nicípios do Rio Grande do
murs), Eduardo Freire (PD
duas: de que os município
riam já ter sido incluídos n
rações previdenciárias, sem
pela Proposta de Emenda à
tuição (PEC) Paralela, e de q
ve pouca participação dos p
na discussão e na compos
novo pacto.
O presidente da Famu
bém antecipa o clima das
municipais, elogiando o fi
coligações proporcionais, m
bém projetando que o ple
telará as alterações da refo
Previdência que já valem
municípios, como a aplica
alíquotas de contribuição
sivas. “Dificilmente, os mu
terão força nos Poderes Leg
para fazer essas mudanças”

RELATÓRIO DE INSERÇÕES DE DEZ - 2019 / FEV - 2020

26/01/20

JAN

CORREIO DO POVO

CONTINUA
IMPRENSA - MDB - RIO GRANDE DO SUL

RELATÓRIO DE INSERÇÕES DE DEZ - 2019 / FEV - 2020

JAN

CONTINUAÇÃO

26/01/20

CORREIO DO POVO

IMPRENSA - MDB - RIO GRANDE DO SUL

RELATÓRIO DE INSERÇÕES DE DEZ - 2019 / FEV - 2020

27/01/20

JAN

FOLHA DE SÃO PAULO

IMPRENSA - MDB - RIO GRANDE DO SUL

O Jornal de economia e negócios do RS

Fundado por J.C. Jarros - 1933

RELATÓRIO DE INSERÇÕES DE DEZ - 2019 / FEV - 2020
Nº 172 - Ano 87

Porto Alegre, segunda-feira, 27 de janeiro de 2020

Deputados fazem ajustes
para votar o pacote hoje
27/01/20 JORNAL DO COMERCIO / CAPA
ALEXANDRO AULER/JC

Projetos que alteram carreiras e Previdência do funcionalismo estadual recebem emendas p. 21
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Venda avulsa R$ 3,00

TECNOLOGIA

Unidade da
Thyssenkrupp
no Tecnopuc
projeta elevador
do futuro

No prédio 99 do Parque
Científico e Tecnológico da
Pucrs, a Thyssenkrupp Elevadores mantém o seu QG
da inovação. Ali está instalado o Research Innovation
Center, um dos quatro da
empresa no mundo – os outros estão nos EUA, na Espanha e na Alemanha. O foco
da equipe em Porto Alegre é
pensar e projetar o elevador
do futuro. p. 10

AGRONEGÓCIO

Estiagem leva
produtor a
antecipar o
plantio da soja

Ex-senador cita Lei Kandir e propõe debate sobre encontro de contas com o governo federal para fortalecer o Estado na dicussão do RRF p. 18 e 19

Pedro Simon quer ‘unir o Rio Grande’
em negociação sobre dívida da União
Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020

política

TRANSPORTE PÚBLICO p. 22

Sem reajuste,
ônibus em Porto
Alegre já é o mais
caro do Brasil

27/01/20

Repórter Brasília

Sem juízo moral
O ministro usou o termo “imposto do pecado” para defender o
novo tributo, mas esclareceu que a expressão é acadêmica, do inglês
“sin tax”, e não tem juízo moral. “Não tem nada de costumes, Deus
me livre”, enfatizou.

Faltou incluir na lista
Para um executivo que acompanha de perto a economia, faltou
o ministro da Economia incluir na lista carros de luxo, propriedades
rurais não produtivas, fortunas individuais, cobrança de dívidas com
o Imposto de Renda e INSS de empresas inadimplentes.

Beneficiar o contrabando
O deputado federal gaúcho
Lucas Redecker (PSDB, foto), é
totalmente contrário, “principalmente quando se trata de
taxar cigarros”. Segundo o tucano, porque “50% do cigarro consumido hoje no Brasil é
contrabandeado, ou seja, ele
entra com um preço muito menor. A indústria do cigarro perde espaço para o contrabando,
que causa dois grandes problemas, primeiro: a sonegação fiscal e o crime de contrabando.
Segundo, causa um malefício
muito maior para a saúde; porque é um cigarro que não tem
controle algum, é feito no Paraguai”.

MARCELO G. RIBEIRO/ARQUIVO/JC

Malefício maior
Para o congressista, “ao taxar o cigarro, só vamos diminuir a receita e aumentar o contrabando, que, hoje, está na mão, na maioria
das vezes, de facções criminosas, que são quem fornecem esses cigarros contrabandeados”.

Difícil passar no Congresso
Para o deputado Maurício Dziedricki, do PTB gaúcho, “o Brasil
não suporta mais impostos, ainda que algum tipo de matéria tributária já vai se ter a oportunidade de discutir agora na reforma tributária
do País”. Argumenta o deputado, “é uma das pautas que eu imagino
que seja prioritária para 2020”. Dziedricki diz não acreditar que a proposta passe no Congresso.

Argumentos não convencem
“Sou contra qualquer espécie de aumento de tributação”, assinalou o deputado federal gaúcho Ubiratan Sanderson (PSL). “Não há argumento capaz de me convencer que aumentar a carga tributária seja
a melhor solução para resolver questões de saúde pública, como o excesso de açúcar em alimentos, consumo de álcool e fumo”, ressaltou o
parlamentar da bancada do governo.

Cerveja não
“Aumentar cerveja, não. Está descartado”, disse, com bom humor, o presidente Jair Bolsonaro, logo após sua chegada em Nova Délhi, na Índia. Acrescentando que segue Paulo Guedes 99%, mas aumento de imposto para cerveja, não. Destacou que “não tem como
aumentar carga tributária no Brasil”.

24 de janeiro de 2020
B3

RELAÇÕES EXTERIORES

Brasil e Índia
firmam 15
acordos de
cooperação

JORNAL DO COMERCIO
O primeiro-ministro da Índia,
Narendra Modi, assinou 15 acordos bilaterais com o presidente
Jair Bolsonaro. A meta é que o
comércio entre os países chegue
a US$ 15 bilhões em 2022. p. 9

MEMÓRIA p. 20

Simon quer unir o Rio

Políticos lembram
o legado deixado
por Ibsen Pinheiro

Imposto do pecado
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende que seja cobrado
um novo tributo para cigarros, bebidas e produtos com açúcar, que
ele, convenientemente, chama de “imposto do pecado”. Sugere também que produtos como refrigerantes, sorvetes e chocolates entrem
na nova taxação.

Indicadores

Volume: R$ 19,642 bi

MONEY SHARMA/AFP/JC
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Parte dos produtores que tiveram perdas com a estiagem no Estado estão derrubando mais cedo as lavouras
de milho. Para tentar amenizar perdas, alguns começam
a preparar o solo — que abrigou a prejudicada plantação
de milho — para receber soja.
Essa produção estará descoberta de seguro em caso de
novas perdas. p. 5

Guilherme Kolling, de Rainha do Mar
guilhermekolling@jornaldocomercio.com.br

Aos 90 anos, o ex-senador e
ex-governador Pedro Simon (MDB)
se sente disposto a inspirar um debate que una o Rio Grande do Sul
em torno de uma causa: a melhora da situação do caixa do Estado
através de um encontro de contas
com a União.
Simon admite que a dívida
com o governo federal é impagável, mas pondera que o Rio Grande
do Sul teve perdas de arrecadação
desde a Lei Kandir, de 1996, que
isenta de imposto a exportação de
produtos primários e semielaborados. A União deveria compensar os
estados exportadores, mas o tema
não foi regulamentado.
Crítico das perdas históricas do
Rio Grande do Sul, Simon lembra
disputas difíceis em que o Estado
saiu vencedor através da união de
forças, caso da instalação do Polo
Petroquímico de Triunfo.
Embora avalie que é difícil formar um consenso em torno da Lei
Kandir – “todo mundo só fala: ‘não
dá, isso está superado, a União não
tem como pagar’” –, Simon argumenta que a causa é justa e sustenta que um entendimento local
daria força ao governador Eduardo
Leite (PSDB) em sua negociação sobre a dívida com a União.
Simon já aconselhou o futuro
presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ernani Polo
(PP), a liderar o debate no Parlamento gaúcho em 2020, sobre o encontro de contas com a União.
“Vale a pena discutir. A Lei
Kandir, até acho que é justa, porque, se as exportações pagam imposto, aumenta o valor da mercadoria, que perde competitividade.
Agora, deixaram nosso orçamento
com um vazio: tiraram o imposto de exportação e não colocaram
nada ali.”
Depois de 56 anos atuando
como vereador em Caxias do Sul,
deputado estadual, governador e
senador, Simon está sem mandato
há meia década, mas segue fazendo política. “Não me sinto velho.
Nesse ano que passou, viajei pelo
Brasil fazendo palestras, conversando com a mocidade – agora, estou
de bengala, mas nunca tinha usado
–, e me sinto inteiro, com vontade
de fazer alguma coisa.”

Jornal do Comércio – Volta e
meia, fala-se, durante campanha
eleitoral, que a última vez que o
Rio Grande do Sul se uniu foi em
torno do Polo Petroquímico de
Triunfo. O senhor participou...
Pedro Simon – O (Sinval) Guazelli era governador, o (Ernesto) Geisel, presidente. E havia o debate se
o polo petroquímico tinha que ser
no Rio Grande. Criamos uma comissão (Simon era deputado estadual).
Foi uma guerra, uma luta: “Tem
que ser no Rio Grande!”; “não, porque no Rio Grande não tem petróleo, não tem minério, não tem por
que ser no Rio Grande do Sul!”. Fizemos um trabalho na comissão,
ouvimos Deus e todo mundo, debatemos... “É no Rio Grande do Sul!”
Aí, no fim da discussão, o Guazelli: “Ô Pedro, uma boa notícia. Falei
com o presidente. Vai sair o polo
petroquímico”. Que bacana! “Só
que o terceiro polo vai para a Bahia, mas ele garante que o próximo
será nosso.” O que é isso? Sai o terceiro no governo dele e outro nunca
vai saber quando... Aí marcaram a
vinda do Geisel ao Rio Grande do
Sul. Guazelli, quando viu que a gente ia insistir, não quis fazer reunião
em Porto Alegre, fez em Livramento. E levamos a Livramento arcebispo, comandante do III Exército, presidente da Assembleia, indústria,
todo mundo. Na reunião, Guazelli
falou meia dúzia de coisas, “e agora, em nome do Rio Grande do Sul,
o líder da oposição, que é o presidente da comissão”. E, modéstia à
parte, falei tanto que o Geisel deu
um prazo de 20 dias para mandarmos as explicações que eles queriam. Fizemos um roteiro, trabalhamos 24 horas por dia e mandamos.
E o polo petroquímico veio para o
Rio Grande. Uma coisa que veio da
oposição.
JC – Foi a última vez que uma
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causa uniu o Rio Grande do Sul?
Simon – Concordo. Outro movimento, da oposição, foi para construir a Aços Finos Piratini. Uma
briga. Também fui presidente da
comissão da Aços Finos Piratini. Fizemos um grande debate, o Estado
tinha se comprometido a investir,
completou parte da obra, e o governo (federal) autorizou. Agora, para
isso, passamos ao governo federal
a Aços Finos, porque não tinha dinheiro para fazer (sozinho) uma
obra cara. Uma vitória espetacular,
entrou em operação e está funcionando. Depois privatizaram, o (Jorge Gerdau) Johannpeter transferiu
(a Gerdau) para São Paulo, mas a
Aços Piratini está aí até hoje. Quer
dizer, fizemos mil coisas (críticas
ao governo), CPI sobre tortura, mas
o que era bom para o Rio Grande
era bom para nós, uma oposição
que o pessoal não entende. Agora,
isso que tu estás falando de união
do Rio Grande, tentei fazer quando
veio a Lei Kandir.
JC – Como?
Simon – A Lei Kandir foi uma
desgraça para o Rio Grande do Sul.
Vejo esse debate em torno da dívida, mas não se fala do mais importante: a situação do Rio Grande
do Sul vem ao longo do tempo, antes da Revolução de 1930, quando
a maior economia era São Paulo,
e a segunda, o Rio Grande do Sul.
Tinha uma posição de desenvolvimento e foi decaindo… Hoje, a economia de São Paulo é a primeira,
depois tem Minas, Rio, Bahia, até
Paraná. O que aconteceu, primeiro, houve uma convicção de que o
Brasil tinha uma guerra inevitável
com a Argentina, então colocaram
metade do Exército na fronteira. Se,
ao invés de colocar um monte de
quartéis, colocassem indústria, seria uma coisa fantástica. Mas teve
até lei proibindo indústria na região

“A dívida do
Estado com
a União é
impagável.
Mas a dívida
que a União
tem também é”
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Grande em negociação com a União
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Perfil

Pedro Jorge Simon é natural de Caxias do Sul e
completa 90 anos na sexta-feira. Advogado e professor
universitário, foi líder estudantil e vereador, a partir de
1960, em sua cidade natal. Em 1962, assumiu como
deputado da Assembleia Legislativa, permanecendo
por quatro mandatos, até 1978, quando se elegeu ao
Senado. Simon foi um dos líderes do MDB, partido de
oposição ao regime militar, e coordenou a campanha
Diretas Já. No governo de José Sarney, foi ministro
da Agricultura e liderou o governo Itamar Franco no
Senado, quando aprovou o Plano Real no Parlamento.
da fronteira com a Argentina, até
hoje não tem uma fábrica naquela região. E nunca se estudou uma
forma de dar uma chance a essa
região. Então, estão lá a Metade
Sul, a Fronteira (Oeste) se depauperando. Quando (Paulo) Paim
(PT), (Sérgio) Zambiasi (PTB) e eu
éramos senadores, mostramos isso
ao presidente Lula e à (então) chefe
da Casa Civil, Dilma (Rousseff). E
analisamos inclusive essa lei (Kandir), como ela era terrível para o
Rio Grande do Sul. Foi daquela discussão que eles concordaram em
botar um item na lei dizendo que a
União compensará os estados. Mas
não resolveu nada.
JC – Não foi regulamentado.
Simon – Na discussão, debati,
gritei, mas não conseguimos forjar o movimento de defesa do Rio
Grande do Sul… E podem dizer o
seguinte: “Não, mas a dívida que o
Estado tem com a União é impagável”. É verdade. Mas a dívida que
a União tem com o Rio Grande do

Em 1986, venceu a eleição para o governo do Estado,
que comandou de 1987 a 1990. Depois, voltou ao
Senado para mais três mandatos, tendo sido eleito
em 1990, 1998 e 2006. Em 2014, não iria concorrer,
mas a morte de Eduardo Campos, candidato do PSB ao
Planalto, levou Beto Albuquerque à disputa presidencial
como vice de Marina Silva, e Simon acabou disputando
o Senado, mas não se reelegeu. Há cinco anos sem
mandato, segue atuante, fazendo palestras, dando
entrevistas e sendo ouvido pelo seu partido, o MDB, e
por lideranças políticas do Rio Grande do Sul e do Brasil.

Sul também é impagável, pô! Então não queremos dinheiro, não
queremos obras. Quer dizer, eles
não nos pagam e nós fazemos a
compensação.
JC – Um encontro de contas.
Simon – Até hoje, não conseguimos unir o Rio Grande para defender essa tese. Quando falo isso,
dizem “não, isso está superado,
isso não tem como, isso não tem
chance”. Todo mundo só fala isso,
“não dá, a União não tem como
pagar” (as compensações pelas
perdas com a Lei Kandir). Mas, se
reparar nas finanças do Rio Grande do Sul, onde é que ela começou
a degringolar? Quando a Lei Kandir
entrou em vigor, a nossa economia
deixou de arrecadar, aí é que está o
déficit. Então, hoje, tudo é em função disso, “estamos devendo para
a União”. E a União está devendo
para nós a Lei Kandir. Então o que
quero é muito simples: a União não
tem como pagar. Nós também não
temos como pagar a União! Faz

uma compensação. É simples essa
questão, e não consigo reunir o pessoal. Ainda hoje, falando com o futuro presidente da Assembleia (Ernani Polo), disse: “Olha, quem sabe
vamos fazer, presidente. Acho que
você vai fazer um debate tranquilo
e sereno em cima disso”.
JC – Essa é a agenda que poderia unir o Rio Grande do Sul?
Simon – Evidente! Deveria unir
o Rio Grande do Sul. E agora, com
um novo presidente da Assembleia, sim, vale a pena discutir. A
Lei Kandir até acho que é justa, porque em nenhuma parte do mundo
as exportações pagam imposto.
Quando pagam imposto, aumenta
o valor da mercadoria e perde competitividade. Agora, o que não podia é o governo fazer isso sem nos
dar um período para nos recolocar.
Nem nos deu um imposto para entrar no lugar desse. Quando conversei com Lula, ele se comprometeu a
fazer a compensação, está na lei. Só
que na hora de cobrar...

JC – O Regime de Recuperação Fiscal (RRF) prevê que o Estado não leve adiante ações judiciais contra a União. Entre elas,
há o caso da Lei Kandir.
Simon – Esse é o medo que tenho, abrir mão em troca de migalha. O governo (federal) está com a
faca no pescoço do Rio Grande do
Sul. Por isso, acho importante fazermos um entendimento agora, para
dar força ao governo (Leite). É uma
questão muito importante. Vão dar
2 mil réis para o Rio Grande abrir
mão do debate que está no Supremo. Aliás, o STF já tinha dado ganho para nós, determinando que o
Congresso fixasse a forma de compensação, só que não aconteceu.
JC – Outra questão é o ajuste
fiscal, feito por sucessivos governos, mas a situação segue difícil.
Não é incompleto esse modelo?
Simon – É evidente que sim.
A primeira coisa é que o nosso orçamento tem um vazio. Tirou o imposto de exportação e não colocou
nada ali. Então ali tem um pilar,
que está sendo substituído pelo endividamento. Isso que quero fazer
a discussão: vamos sentar com o
governo federal e fazer o acerto de
contas. Devemos tanto para eles,
eles devem tanto para nós: faz a
compensação. Está na lei, mas o
governo não cumpre, até porque
é muito (o dinheiro a ser pago em
função da Lei Kandir). Então vamos
fazer de outra maneira.
JC – Qual é a sua avaliação
do governo Eduardo Leite?
Simon – Coitado do Leite enquanto não fizermos essa compensação... Vai ficar cada vez pior, porque não tem como fazer milagre,
nossas fontes de arrecadação são
as mesmas, e essa dívida é impagável. Por um lado, Leite teve sorte, conseguiu os impostos (alta das
alíquotas do ICMS) por mais dois
anos, uma coisa até histórica, com
o voto do PT. É uma vitória, fruto
da capacidade dele e da grandeza
que a oposição teve. Isso é positivo.
Essas reformas que ele está fazendo são corretas... Fui governador,
a gente fica assim, o professor de
um lado e o governador do outro.
A professora ganha pouco? Claro,
mas o Estado não tem como pagar. O que fazer? Agora, quando se
tem, por exemplo, alguns aumentos, aí fica sem graça, professora
com mestrado em fim de carreira
ganha tanto e o cara da Brigada Militar lá de baixo, cabo (ganha mais).
Aí não tem como explicar, procurador, juiz... Concordo que professores são 200 mil e os outros são

menos. Mas alguma coisa tem que
ser feita. Como no ditado: “Em casa
que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão”. Só que,
no Rio Grande do Sul, todo mundo
quer, mas alguns têm mais e outros, menos.
JC – E as reformas?
Simon – Ele (Leite) está fazendo o que pode fazer. Também,
quando foi candidato, disse que, no
primeiro ano, deixaria o pagamento em dia. Agora, isso é uma coisa
que se faz em campanha. E o (ex-governador José Ivo) Sartori (MDB)
foi um governador de alto estilo, fez
uma campanha firme com o Leite,
PT, todo mundo batendo, mas ele
com muita seriedade, é um grande
homem. E pode dormir tranquilo,
porque o novo governo está fazendo o que ele quis fazer.
JC – O governo Leite é a continuidade do governo Sartori?
Simon – Sim, em termos dessas questões (financeiras), não tem
como fazer diferente. Então está fazendo aquilo que Sartori fez.
JC – O senhor falou que Sartori seria o seu sucessor natural no
MDB gaúcho. É o maior nome?
Simon – É no Rio Grande do
Sul, e no Brasil é um grande nome,
prefeito de Caxias foi fantástico, no
Estado, governou muito bem e, cá
entre nós, não teve sorte... E saiu
com dignidade, um grande nome.
JC – Em 2014, ele não admitia que era candidato. Em 2019,
já fez palestras falando do governo que fez. É candidato em 2022?
Simon – É um nome para a
prefeitura – não vai querer de jeito
nenhum! –, é um nome para governador e um nome para senador. Se
depender dele, não quer mesmo.
Mas de uma dessas duas não vai
poder fugir (senador ou governador). Pode optar, até acho que, hoje,
seria melhor ele ir ao Senado.
JC – Jornais do centro do País
apontam Eduardo Leite como
pré-candidato ao Planalto em
2022. Isso prejudica o Estado na
negociação com a União?
Simon – Pelo contrário. Essa é
uma questão de Congresso Nacional, não uma questão de presidente. E Leite, por ser um nome jovem,
competente, do PSDB, acho até que
é um grande nome. E tendo projeção, dá força para ele debater, acho
muito bom.
Leia amanhã: Pedro Simon
lembra sua trajetória política, fala
sobre redemocratização, combate
à corrupção e analisa a conjuntura
política nacional.
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‘O Brasil mudou, mas é preciso estar atento’
⁄ ENTREVISTA
Guilherme Kolling, de Rainha do Mar
guilhermekolling@jornaldocomercio.com.br

O Jornal do Comércio publica, hoje, a segunda parte da entrevista com o ex-senador e ex-governador Pedro Simon, que completa
90 anos nesta sexta-feira. Ele fala
de sua trajetória política – teve papel importante na redemocratização e no combate à corrupção
– e faz uma análise da conjuntura
atual. Comenta o governo Jair Bolsonaro, em quem diz que não votou na eleição de 2018, e defende a
prisão após a 2ª instância, citando
o caso do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT). Ainda elogia a
Lava Jato, o ministro Sérgio Moro
e diz que a sociedade deve estar
atenta para manter as conquistas
da democracia.
Jornal do Comércio – Quais
os momentos mais importantes
de sua trajetória política?
Pedro Simon – Estou com 90
anos e me sinto inteiro. Esse ano
que passou, viajei pelo Brasil inteiro
fazendo palestras. Como todo mundo cobra – Lula fazia palestras a US$
200 mil – e eu não cobro, todo mundo me convida. Então, olhando para
trás, não sei por onde começar...
Uma das lutas que tivemos foi contra a corrupção. O Brasil é um país
em que roubar sempre se roubou,
mas, ultimamente, era institucionalizado. Não digo que um governo
começou. Defendo a tese de que
um grupo de empresários se reuniu
no sentido de facilitar as coisas, mas
terminou abrindo brecha, e o Lula
caiu nela. E, no mundo – um país
democrático, com Câmara, Senado,
Supremo –, o governo praticamente
oficializar a corrupção, o Brasil foi
o primeiro caso. Então, se não mudar isso, não adianta, por mais que
modifique educação, saúde. Isso fez
eu me apaixonar (pelo tema). Publiquei 110 livros, muitos com relação
à corrupção. Lembro quando levantamos a tese da ficha limpa...
JC – Como foi?
Simon – Participei do grupo
que lançou a campanha e fez a coleta de assinaturas. Foi um trabalho espetacular e havia uma guerra
contra. A sessão no Senado que decidiu foi emocionante. O povão na
frente do Senado, uma montanha
de gente e 81 caixões, que era para
pegar o corpo do senador que votasse contra. A primeira briga foi a
favor do voto aberto, contra o voto
fechado. No dia da votação, encaminharam contra, aí fui falar e falei
um tempão, ninguém me tirava da

tribuna. “Olha, meus irmãos, hoje,
estamos vivendo talvez o momento
mais importante da história desta
casa”. Falei com a alma. Por unanimidade, foi aprovado (o projeto da
ficha limpa), uma coisa fantástica.
O mal é que só vai para a cadeia
condenado em última instância. E
o que acontecia, o juiz condenava,
e não acontecia nada.
JC – Recursos na Justiça.
Simon – Recursos... Não tinha
prazo, não acontecia nada. Paulo
Maluf (PP) foi prefeito, governador,
deputado, mas quantas vezes foi
processado e não tinha um dia de
cadeia? Porque recorria e passava o
tempo (prescrevia). Aí, teve a condenação em 2º grau, ia para a cadeia, o Supremo apareceu: Lula na
cadeia, presidente da Câmara na
cadeia, governador na cadeia, grandes empresários na cadeia, é uma
nova realidade. Esse foi o grande
passo que demos, e aí a figura do
Moro, que muitos vão dizer tem um
excesso aqui, um excesso ali.
JC – Teve os diálogos publicados pelo The Intercept Brasil.
Simon – Pode ter havido um
excesso aqui, ali; agora, “Moro teve

“(A prisão após
2ª instância) foi o
grande passo que
demos no País”
uma atitude imparcial, foi desonesto”, isso não. Tinha o sentido de
buscar a verdade, foi o que ele conseguiu, e o Brasil mudou. Por isso,
estou percorrendo o Brasil fazendo palestras e dizendo o seguinte:
“Hoje, o Brasil mudou”. O que mudou? A sociedade está participando,
condenados em 2ª instância vão
para cadeia, a mudança está aí... De
repente, houve uma reação, e não é
o PT, tem gente do MDB, do PSDB,
do PP, e empresários que estão no
esquema para terminar com a Lava
Jato e a prisão em 2º grau.
JC – O senhor acha que a
Lava Jato pode acabar?
Simon – Tem risco. O Moro,
quando assumiu o ministério, mandou logo o projeto (de lei anticrime), que levou um tempão para
votar, foi completamente desfigurado. Agora, a reação é compreensível. Repara que era um movimento
enorme para soltar o Lula. Por quê?
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Pedro Simon vê avanços no combate à corrupção, elogia Moro e critica falas do presidente Jair Bolsonaro

Por que amam o Lula? Foi uma injustiça? Não, é porque, se o Lula ficar solto, por que os outros vão para
a cadeia? Porque aqueles do MDB,
do PSDB, um monte de empresários
que estão complicados, por que eles
vão para a cadeia se o Lula foi solto? Esse é o momento que estamos
vivendo. O Supremo votou duas vezes, “vai para a cadeia condenado
em 2ª instância”. De repente, o Supremo, em uma cena absurda, volta
atrás, fica tudo como era.
JC – O senhor teve um papel
importante na redemocratização. No primeiro ano da gestão
Bolsonaro, houve declarações
dos filhos com críticas à democracia. Até o ministro da Economia, Paulo Guedes, citou o AI-5.
Está garantida a normalidade
democrática no Brasil?
Simon – Temos que estar atentos, temos que estar atentos... Eu
não disse que votei no presidente,
porque não tinha como votar. Fiz
um voto em branco, já que ele ia
ganhar, não precisava do meu voto,
eu não ia comprometer o meu voto.
Mas reconheci duas coisas: primeiro, a escolha do Guedes foi correta.
Guedes escolheu pessoas de passado limpo para o Planejamento,
o Banco do Brasil, o Banco Central,
o BNDES, pela primeira vez, a área
econômica ficou na mão de uma
pessoa, que é o Guedes. A segunda é a escolha do Moro para ministro da Justiça. Agora, com relação
ao resto, tinha minhas restrições,
como tenho até hoje, com os ministros da Educação, do Meio Ambiente, das Relações Exteriores, uma
série de confusões e as próprias

declarações do presidente, do filho
dele (deputado Eduardo Bolsonaro)
com relação ao ato institucional...
Hoje, o principal fator de crise do
Brasil é a palavra do presidente. Se
olhar, quais são as crises? O presidente que disse uma bobagem.
JC – E, no geral, qual é a sua
avaliação do primeiro ano de governo Bolsonaro?
Simon – Acho que saímos salvos. Não houve nenhuma derrubada radical, em termos de corrupção
do governo, ele continua dizendo as
coisas firmes, tem o problema do filho (senador Flávio Bolsonaro), que
analiso com muito cuidado. Problema de deputado receber dinheiro
de funcionário existe e sempre existiu. Fizeram um levantamento na
Assembleia do Rio de Janeiro, apareceram 40 deputados comprometidos. Pegaram o filho do presidente
e vasculharam. Por quê? Porque é o
filho do presidente. “Mas acha que
não deveriam (investigar)?” Acho
que deveriam. Não estou absolvendo o presidente, acho que ele tinha
que continuar firme, deixar que investigasse o que tiver que investigar.
JC – Gostaria de um comentário seu sobre alguns nomes da
política nacional: Jair Bolsonaro.
Simon – Temos que aceitar.
Tem o lado bom, que deve continuar, se Deus quiser; tem o negativo, que ele tem que se compenetrar, porque é presidente, cuidar
as palavras.
JC – Luiz Inácio Lula da Silva.
Simon – Fui grande amigo do
Lula. No início do governo, olhei
com apoio, simpatia, com respeito.
Acho que o governo Lula não tinha

uma identidade com corrupção. Os
grandes empreiteiros, nos grandes
negócios, entraram na corrupção, e
o governo foi envolvido.
JC – João Doria (PSDB).
Simon – Governador de São
Paulo… Tenho muitas restrições,
mas acho que está fazendo um
bom governo. Merece respeito.
JC – Ciro Gomes (PDT).
Simon – Gosto do Ciro, tenho
carinho por ele, mas a impetuosidade de dizer as coisas, às vezes, uma
frase complica. Por exemplo, quando a esposa dele era a Patrícia Pillar,
perguntaram “qual é o papel da sua
esposa no governo?” “Dormir comigo, você acha que é pouco?” Uma
frase dessas complica a vida dele.
JC – Luciano Huck.
Simon – Com todo respeito,
uma figura importante, mas não
vejo ele em condições para ser
candidato à presidência. Podia ser
a deputado, vereador, senador.
Agora, não é por ser bom apresentador (que pode ser candidato
ao Planalto).
JC – Marina Silva (Rede).
Simon – Era boa demais para
ser presidente do Brasil, só tinha as
qualidades, não tinha os defeitos.
Era para ter ganhado de todo mundo. Mas ela colocou no estatuto que
não podia ser candidato à reeleição.
Os deputados que iam entrar na
Rede não entraram, até os que estavam saíram.
JC – Michel Temer (MDB)
Simon – Respeito, mas nunca
me identifiquei com ele, nem com
o grupo dele. Eu era mais Ulysses
(Guimarães), Tancredo (Neves),
Teotônio (Vilela), (Miguel) Arraes.
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nião com o Cpers. A mao do governo foi favoráhando com o Cpers o
ntermediado pela bancaDB para alterar o PL.
emenda ao projeto tem
se a emenda proposta
edebistas na semana reAo final, o deputado Gauza (MDB), comemorou
ado das negociações.
ero um entendimento
”, resumiu ele.
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admitida média aritméples e, ainda, dando aos
es opção de menos 1%
o que faltar para a apoia, e muda o artigo 63,
ndo uma tabela nova de
te entre níveis.

dos. Assim, o Executivo consegue garantir mais votos para aprovação do projeto. Ao aprovar a PEC, que precisa passar em dois turnos, e o PL do Magistério, o governo pode considerar-se vitorioso.
Por outro lado, está cada vez mais distante a possibilidade de o governo conseguir ver o projeto que trata das alíquotas previdenciárias dos militares aprovado em plenário.
DIVULGAÇÃO /CP
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os alunos com seis anos completos entre 1° de abril e 31 de maio te-

rão 15 dias para se matricularem no 1° ano do Ensino Fundamental.
Até hoje, só podia entrar se completasse 6 anos até 31 de março. A
mudança veio do projeto “No Tempo Certo”, de Eric Lins (Dem), aprovado no ano passado na Assembleia. A Secretaria Estadual de Educação estima que a medida pode impactar 16 mil estudantes.

Emenda para ‘reduzir danos’

A

s negociações envolvendo os projetos que alteram a carrei-

ra e a previdência
dos servidores vão seguir até o final. Um
Homenagem
a Ibsen

exemplo foi o movimento ocorrido durante o dia de ontem
O MDB/RS prepara uma homenagem especial a Ibsen Pinheiro,
relacionado ao projeto de lei que muda o plano de carreira do Mano gistério
próximo(PL03/2020)
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Estado, Eduardo Cunha da Costa, e representantes do Cpers reuniram-se para discutir uma emenda, que vinha sendo articulada pelo
MDB, maior bancada aliada. A discussão chegou ao Piratini, onde
recebeu o aval. O governador Eduardo Leite (RS) manteve apenas
agenda interna durante boa parte do dia de ontem. Agora, assim
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Assim, foi
revertida a decisão do TJRS, que impedia o desconto remuneratório
referente aos dias de paralisação pela adesão à greve.

APARTES

Ingresso no 1° ano fundamental
Conforme portaria publicada no Diário Oficial do Estado de ontem,
os alunos com seis anos completos entre 1° de abril e 31 de maio terão 15 dias para se matricularem no 1° ano do Ensino Fundamental.
Até hoje, só podia entrar se completasse 6 anos até 31 de março. A
mudança veio do projeto “No Tempo Certo”, de Eric Lins (Dem), aprovado no ano passado na Assembleia. A Secretaria Estadual de Educação estima que a medida pode impactar 16 mil estudantes.

Homenagem a Ibsen
O MDB/RS prepara uma homenagem especial a Ibsen Pinheiro,
no próximo sábado, em Capão da Canoa, durante a celebração dos
90 anos do ex-senador Pedro Simon. “Se o destino quis que Ibsen
partisse antes de nós, estaremos lá para lembrar seu legado ao lado
do seu grande amigo Simon”, disse o presidente do MDB/RS, deputado Alceu Moreira. Para a celebração, são esperadas lideranças nacionais, como o presidente do MDB, Baleia Rossi (SP), a senadora Simone Tebet (MS), e o ex-senador Roberto Requião (PR), entre outros.
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O PIONEIRO / CAPA

n A ausência de Pedro Pereira na convocação extraordinária foi criticada pelos colegas deputados. Ele está em viagem.
n Aproveitando, os deputados estaduais não recebem nenhum valor
a mais durante a convocação extraordinária. A mudança foi feita por
emenda constitucional estadual número 41, de 07/05/2004.
n O clima estava quente no salão Júlio de Castilhos, na Assembleia Legislativa, pois o ar-condicionado não dava conta e o calor predominou.
n O ministro do STF, Luiz Fux, deferiu liminar, do governo, permitindo o corte do ponto dos servidores vinculados ao Sintergs. Assim, foi
revertida a decisão do TJRS, que impedia o desconto remuneratório
referente aos dias de paralisação pela adesão à greve.
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blica não só apoia como aconselha essas medidas de compressão e fraude. Tendo, por sua vez, o candidato oficial a

uma revolução. Em 14 de mai
manifesto, Getúlio Vargas, na
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Comemorações marcam
os 90 anos de Pedro Simon
TALINE OPPITZ

Evento em Capão da Canoa reuniu 900 pessoas, entre políticos,
militantes, amigos e familiares, que celebraram a sua trajetória

POR MAUREN XAVIER | INTERINA
mxavier@correiodopovo.com.br
ALINA SOUZA

CHICO IZIDRO

ex-senador e ex-governador gaúcho Pedro Simon foi homenageado
pelos seus 90 anos no
Capão da Canoa Futebol Clube
(Mariscão). O evento organizado
pelo MDB-RS em parceria com a
Fundação Ulysses Guimarães
foi intitulado “Uma Trajetória
de Lutas”. Mais de 900 pessoas
estiveram presentes na festa, na
manhã de sábado, que contou
com a presença de políticos, militantes, amigos e familiares. Simon completou nove décadas de
vida na sexta, mesmo dia do aniversário de sua neta, Isabela.
Quando chegou ao evento,
pouco depois das 9h, foi saudado pelas pessoas, que gritavam
o slogan “Simon, guerreiro do
povo brasileiro”. A programação
contou com apresentações musicais – Isabela Fogaça, por exemplo, interpretou “Pra não dizer
que não falei de flores”, clássico
sessentista de Geraldo Vandré
–, exposições fotográficas mostrando a trajetória de Pedro Simon e muitos depoimentos de
pessoas que conviveram com ele

Projetos no Congresso pode
beneficiar finanças gaúcha

O

oncluído o recesso parlamentar e com a retomada da
des legislativas no Congresso Nacional, pautas que p
impactar as finanças do Rio Grande do Sul são retom
Uma delas é a reforma tributária, que deverá envolver tod
tura de cobrança de impostos no país. Outro tema que fico
aberto no ano passado é a discussão da proposta de emen
Constituição (PEC) Emergencial. Encaminhada pelo governo
ela está em análise no Senado. Basicamente, trata do teto
cional de gastos, envolvendo a redução na jornada e salári
vidores. Segundo o governo federal, ela auxiliaria os estad
crise nas finanças, como é o caso do Rio Grande do Sul. Es
em discussão a PEC do Pacto Federativo, que muda as reg
distribuição de recursos entre União, estados e municípios
ve, no texto está contida a polêmica que prevê a extinção/
ração de municípios com baixa receita. Outra proposta que
vir a auxiliar o Rio Grande do Sul é o “plano Mansueto”, qu
aguarda votação na Câmara dos Deputados. O projeto esta
possibilidade de acesso a financiamentos avalizados pela U
para estados endividados. No momento, o governo gaúcho
tenta aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).
Além disso, no STF, o debate sobre o congelamento do
to do Estado para 2020 deve ser retomado. O Piratini que
decisão liminar do Tribunal de Justiça gaúcho, a pedido do
rio Público, contra o congelamento. No final do ano passad
sidente da Corte, ministro Dias Toffoli, solicitou que os rep
tes dos poderes e órgãos autônomos apresentassem as sua
mentações sobre o congelamento. Agora é esperar.

C

Exposição fotográfica foi uma das homenagens ao ex-governador

ao longo dos anos.
Paciente com todos os que
lhe cercaram para o abraçar, tirar fotos ou saudar, Pedro Simon disse humildemente que
“uma reunião como esta não deveria ser feita para ele”. “Quem
deveria ser lembrado, saudado
era Ulysses Guimarães, Tancredo Neves”, afirmou. “Mas em
meus 90 anos de vida, eu resumo toda a minha trajetória política na luta que tive pelo restabe-

lecimento da Democracia após
21 anos de ditadura, de falta de
liberdade”, completou, lembrando essa luta política em diversos
momentos de seu discurso.
Presente, o presidente do
MDB Nacional, deputado Baleia
Rossi (SP), enalteceu a atuação
de Simon para a democracia
brasileira. “Teve coragem quando era preciso, teve a moderação, a calma e a sensatez quando necessário”, pontuou.

FELIPE DALLA VALLE / PALÁC

Políticos ressaltam a luta pela democracia
Políticos marcaram presença
no evento em homenagem a Pedro Simon. O advogado João
Carlos Bona Garcia, fundador
do MDB-RS e que foi asilado político no período da ditadura, parabenizou a postura de Simon.
“Ele nunca abriu mão de suas
convicções, de suas lutas pelo
povo brasileiro contra a ditadura. Esse é o Simon que conheço,
uma pessoa que não se dobra
aos poderosos”, destacou. Ressaltou ser grato pela Lei de

Anistia, que teve grande participação do homenageado. “Assim
pude retornar para meu país,
depois de ser asilado no Chile,
Argentina, Argélia e França”,
enumerou.
O ex-governador José Ivo Sartori disse, por sua vez, que Pedro Simon “foi alguém que conduziu muito bem o Rio Grande
do Sul e que nos liderou pela volta da democracia”, agradeceu.
O presidente do MDB-RS, deputado federal Alceu Moreira,

POSSE

PORTO ALEGRE

Polo assume presidência da AL
O deputado estadual Ernani
Polo (PP) assume, na manhã de
hoje, a presidência da Assembleia Legislativa, seguindo acordo entre bancadas. Em seu terceiro mandato consecutivo e
com passagem pela Secretaria
da Agricultura do Estado, como
titular, Polo substituirá Luís Augusto Lara (PTB). A cerimônia
ocorre no plenário 20 de Setembro, com recepção no Salão Júlio de Castilhos.
Natural de Ijuí, Ernani Polo
começou a carreira política como assessor parlamentar do
Partido Progressista, no final
dos anos 1990, tendo atuado nos
gabinetes do deputado federal
João Augusto Nardes (PP) e do

afirmou ser Simon “o nosso
maior ícone político”. “A história política do Rio Grande do
Sul passa por ele, que ao longo
de décadas sonhou o exercício
mais sublime, a democracia”,
disse. Para o deputado estadual
Sebastião Melo, o homenageado
“é um exemplo para todas as
pessoas”. O ex-senador José Fogaça contou que Simon foi o seu
professor político. “É o meu guru. A pessoa que me fez decidir
entrar na vida pública”, disse.

deputado estadual Wilson Covatti (PP). Em 2000, elegeu-se vereador em Santo Augusto e, no
ano seguinte, foi eleito presidente daquela Câmara Municipal.
Em 2010, concorreu a deputado
estadual e foi eleito pela primeira vez. Em 2014, foi reeleito, sendo o 10° deputado mais votado
no Estado. Em 2018, deu início
ao terceiro mandato, sendo o 8°
deputado mais votado, com
67.248 votos. Em recente declaração, Polo disse que “reformas
são necessárias, mas o que vai
fazer o Rio Grande do Sul crescer e se desenvolver é o progresso, é a geração de emprego e
renda, é trazer mais investimentos ao Estado.”

Deputada apoia
frente de esquerda
Ao celebrar 36 anos na Praça
Brigadeiro Sampaio, no centro
da Capital, a deputada federal
Fernanda Melchionna (PSol) reforçou ontem a construção de
uma frente na disputa pela prefeitura. Fernanda, que é pré-candidata, afirma que o PSol defende a unidade da esquerda para
fazer oposição ao prefeito Nelson
Marchezan Júnior (PSDB). Para
a deputada, recentes movimentos de lideranças do PT e PCdoB,
defendendo a composição de
uma chapa majoritária entre as
duas siglas, não representam a
totalidade do pensamento neste
campo político e ideológico.
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Juntos

Em cerimônia
religiosa, no final da manhã de
ontem, estiveram juntos três
possíveis candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, na disputa
de outubro, além
do governador
Eduardo Leite. O
prefeito Nelson
Marchezan Júnior (PSDB) e o vice, Gustavo Paim (PP), que
com as relações rompidas há alguns meses, só não estiver
a lado porque o deputado estadual Sebastião Melo (MDB),
entre eles. Há quatro anos, Melo disputou e perdeu o segu
no na eleição do Paço Municipal, contra a chapa Marcheza

PP quer 300 candidatos

Lideranças do PP realizam hoje encontro no hotel Evere
Porto Alegre, para articular as candidaturas deste ano. O p
tem 145 prefeituras, além de 105 nas quais é vice, e quer
para a eleição 300 candidaturas majoritárias. E a mobiliza
meçou. Neste final de semana, encontro em Novo Hambur
para discutir as disputas na região do Vale do Sinos e Regi
politana. Estão definidas pré-candidaturas em Porto Alegre
Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Cachoeirinha e Sapucaia

APARTES

n A Executiva do PSB fará hoje a primeira reunião do ano. Na
ações da bancada na Assembleia Legislativa, a repercussão co
ção do pacote do governo do Estado, entre outros.
n Em meio a informações de que deixará o cargo em breve,
rio de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray,
ta o planejamento do ano da secretaria a Eduardo Leite, hoje
n Um grupo de deputados estaduais irá se reunir, hoje, às 14h
discutir os gastos do TCE com férias e licenças vencidas. Discu
dem avançar para outros órgãos.
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Simon celebra os 90 anos
com três ex-governadores
Comemoração pública do emebista aconteceu em Capão da Canoa
GALILEU OLDENBURG

⁄ PARTIDOS
Thiago Copetti, de Capão da Canoa
thiago.copetti@jornaldocomercio.com.br

A comemoração pública dos
90 anos do ex-governador Pedro
Simon lotou, neste sábado, o clube
do Estádio Mariscão, em Capão da
Canoa, cidade onde o político liderou uma caminhada histórica, há
35 anos, em favor das Diretas Já. A
homenagem, organizada pelo MDB
gaúcho, com apoio da Fundação
Ulysses Guimarães, também foi responsável por unir na cidade litorânea três ex-governadores gaúchos,
além do próprio Simon: Germano
Rigotto (MDB), Yeda Crusius (PSDB)
e José Ivo Sartori (MDB).
Representantes de diferentes
partidos (PDT, PP, PSDB e PSB, por
exemplo) saudaram a data e lembraram a trajetória do ex-governador, nascido em 31 de janeiro de
1930, em Caxias do Sul. Rigotto,
conterrâneo de Simon, que poderá
voltar a disputar uma vaga no Congresso nas próximas eleições, se
disse um forte apoiador da proposta de Simon referente à Lei Kandir,
para que seja usada com compensação às dívidas do Estado com a
União. Admite que a cobrança em
si é pouco ou nada viável, mas a
compensação, sim. “E é a união de
diferentes esforços que pode levar a
isso”, destacou Rigotto.
Em seu discurso, no qual também homenageou o ex-deputado
federal Ibsen Pinheiro, falecido em
24 de janeiro, Simon classificou a
volta da prisão em segunda instância, revogada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em novembro de

Sartori evita falar em 2022 e d
que ano é de eleição municip
Lançado informalmente pelo
ex-governador Pedro Simon como
candidato do MDB ao Senado em
2022, ou até mesmo ao Piratini, o
também ex-governador José Ivo
Sartori desconversou sobre o assunto ao ser questionado pela reportagem sobre a sua candidatura.
Apontado pelo próprio Simon
como seu possível sucessor na liderança do partido no Estado, Sartori disse que ainda é cedo para
falar do assunto e evitou comentar
a declaração. Mas não descartou
nenhuma possibilidade. “Agora
a eleição é para prefeito e verea-

dor. É muito cedo pa
2022”, esquivou-se Sa
Desde que saiu
do governo do Esta
porém, Sartori tem
mais aberto ao tem
tras e eventos em qu
possibilidade de volt
nhas eleitorais em b
pairam com uma po
vale lembrar que o ex
que ainda evita fala
meiro ano do govern
Leite, só confirmou su
disputa pelo Piratini,
prazos finais do regis

Fernanda Melchionna comem
aniversário em praça da Capi
Pedro Simon defendeu retomada da prisão após a segunda instância

2019, fundamental para a credibilidade do Brasil. “Se isso for retomado, será o primeiro passo para o futuro do país”.
Yeda Crusius, em sua fala,
agradeceu ao aniversariante a própria carreira. Disse que foi inicialmente pelas mãos de Simon que
fez um carreira política tão expressiva. “Ele sempre foi um apoiador
das mulheres na política. Foi pela
suas mãos que eu e muitas outras
mulheres estão na política e na gestão pública”, elogiou Yeda.
Entre as muitas lembranças da
importância de Simon para a política nacional, para a democracia
e com exemplo, Sartori resumiu o
decano como uma “estrutura”. “Ele
é uma legenda e uma estrutura sólida, que capacitou muita gente,
em diferentes sentidos. E infelizmente são líderes como ele o que
nos fazem tanta falta hoje”, resume Sartori.

A marcha de Capão
As imagens da caminhada pela democracia,
liderada por Simon no dia 19 de fevereiro de
1984, na beira da praia de Capão da Canoa, se
tornaram um símbolo do movimento das DiretasJá e da própria trajetória política do também exsenador. Pela areia, protestaram banhistas que
foram se agregando à marcha, chegando à marca
de 50 mil pessoas. A ocasião foi devidamente
lembrado pelo próprio Simon no encerramento
do evento de seus 90 anos. “A ideia era fazer a
caminhada em Porto Alegre, naquela que hoje é
a Esquina Democrática, mas as pessoas ainda
tinham medo. Viemos, então, para Capão, onde
na beira da praia se começou uma caminhada
que depois se espalhou pelo Brasil.”

Apesar de ter cumprido agenda no Litoral Norte na sexta-feira, o
atual governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), não esteve presente nas homenagens.
Aplaudido e lembrado por diferentes lideranças políticas, amigos e militantes pelos feitos ao longo de 65 anos de política, Simon é
apontado como o “governador das
estradas”, pela extensão de rodovias pavimentadas em seu governo, e pela criação do Fundopem.
Pelas causas que defende e pela
imagem que sempre manteve de
austeridade, com os recursos públicos e os próprios, foi definido pelo
atual presidente do MDB no Estado,
o deputado federal Alceu Moreira,
como um exemplo atual e necessário. “Não existe nova ou velha política, existem bons ou maus políticos. E dos bons, Simon é o maior
exemplo”, resumiu Moreira.

ACERVO MDB/DIVULGAÇÃO/JC

Passeata no litoral gaúcho se tornou símbolo das Diretas-Já
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A deputada federal gaúcha
Fernanda Melchionna (PSOL) foi
outra personalidade política que
comemorou aniversário no fim
de semana. A celebração de seus
36 anos foi realizada neste domingo na praça Brigadeiro Sampaio - chamada de Praça do Tam-

bor, no Centro Histó
Alegre, e teve apres
tísticas e a presença
400 pessoas. Ferna
que a comemoração
um “ato político pe
dos espaços públicos
se da cidade privatiz

Nada muda na chefia da
Casa Civil, afirma Onyx
⁄ GOVERNO FEDERAL

Depois de uma reunião com o
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste sábado, o ministro da
Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM),
disse que nada vai mudar no comando da pasta. Segundo ele, os
dois não conversaram sobre uma
eventual demissão ou realocação
para outro ministério e, sim, sobre
as tarefas do ministro da Casa Civil
a partir do seu retorno das férias.
“Hoje, nós conversamos sobre
a rotina normal. Fica tudo igual,
não mudou nada”, declarou o ministro a jornalistas, na saída do
Palácio da Alvorada. Ao fim da reunião na residência oficial do presidente, Bolsonaro foi levar o ministro até o carro e os dois trocaram
um abraço.
O encontro ocorreu dias após a
eclosão da crise que se instalou no
ministério com a exoneração do secretário-executivo da pasta, Vicente
Santini, devido ao uso de um avião
da Força Aérea Brasileira (FAB)
para viajar até a Índia. Depois disso, o presidente decidiu retirar o
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Casa Civil e transferir as ações para o guarda-chuva
de Paulo Guedes, no Ministério da
Economia - situação que esvaziou

o trabalho da Casa Civ
Onyx, porém,
caso como “página vi
sidente tomou as su
Eu volto a reafirmar:
ro é o meu líder. A
ele toma é a decisão
ser acatada.”
Sobre o esvaziam
Civil, Onyx disse qu
programa de governo
julho de 2018, coorden
pelo ministro da Edu
am Weintraub, o PPI
Economia. E lembrou
tura já esteve antes na
Governo, minimizand
“Isso faz parte d
governo e a gente aca
sabilidades que a Casa
centro do governo, de
dos ministérios, e ag
criamos, mais recente
específica para cuidar
OCDE, isso é extrema
tante e relevante”, com
O ministro relato
te que teve uma “reun
lho” com o presidente
uma série de determ
vistamos a apresenta
sagem presidencial (a
Eu vou levar na seg
15h, porque ele (Bols
tar em São Paulo.”
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Gehm (à dir.), inclusive, foi à prefeitura e se reuniu com o Pozzobom
(ao centro) e o chefe da Casa Civil, Guilherme Cortez, para fazer
umaDE
prestação
de contas do período em que foi o porta-voz do
DIÁRIO
SANTA MARIA
Executivo na Câmara. Foram aprovadas 48 projetos da prefeitura,
47 por unanimidade. Algumas propostas eram mais polêmicas,
entre elas a que autorizou a prefeitura a repassar o terreno da União
Santamariense dos Estudantes (USE) à Fecomércio em troca de
serviços e o prédio inacabado da Avenida Rio Branco à iniciativa
privada. E, claro, o programa que prevê o fim da circulação das
carroças na cidade.
O desempenho de Gehm é elogiado pelo Executivo e não é só nos
bastidores, publicamente também. O governo, além de reconhecer a
lealdade e dedicação, destaca que o emedebista priorizou o diálogo
e buscou o consenso para agilizar a votação dos projetos. Talvez,
pelo seu desempenho no Legislativo, a gestão Pozzobom possa
levar Gehm novamente para o Executivo, embora o MDB possa
deixar seus cargos em virtude da candidatura própria à prefeitura.

Mais alterações
são alinhavadas

Sergio Cechin (Progressistas).
Com essas alterações, é provável que o prefeito faça só mudanças pontuais devido às eleições.
Esse é o caso de João Chaves
(PSDB). Vereador licenciado, ele
voltará para a Câmara e concorrerá à reeleição. Há possibilidade de algum outro secretário se
afastar para disputar o pleito. Já
a secretária de Cultura, Esporte
e Lazer, Marta Zanella (MDB),
que não concorre à vereadora,
mas manifestou desejo de voltar
para o Legislativo, fica onde está,
pelo menos por enquanto.

IMPRENSA - MDB - RIO GRANDE DO SUL

Homenagem e reconhecimento ao líder histórico
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https://www.osul.com.br/aplausos-a-bravura-do-lider/
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https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/rosane-de-oliveira/noticia/2020/02/simon-esbanjou-energia-na-festa-dos-90-anos-ck65r8d1x0fpr01qd893wowhb.html
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https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/pedro-simon-recebe-homenagens-pelos-90-anos-1.397096

JORNAL DO COMERCIO

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/politica/2020/02/723512-homenagem-aos-90-anos-de-pedro-simon-reune-centenas-em-capao-da-canoa.html
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