
Aumentaanebulosidade;
períodosde chuva fraca. A-11
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NubladoMaismísseis
balísticosvão
sobrevoaroJapão
PromessadaCoreiadoNorte. A-17

OMCcondena
políticabrasileira
deincentivosficais
Órgãoexigemudanças. A-15

Bomdia
Ainstabilidadedaeconomiaea
faltade investimentosemsetores
básicosexplicamaperdadeespaço
doBrasildiantedomundo. A-2

ACâmaradeCubatãoaprovou, porunanimidade, a criaçãodoPlanoDiretor deTurismoqueestabelece açõesvoltadasaodesenvolvimentoeconômicodosetor. A legislação,que seráagora
sancionadapeloprefeitoAdemárioOliveira, abre caminho, segundoodeputadoestadualPauloCorrea (PEN), paraa transformaçãodoMunicípioemestância turística. Com isso, aCidade
poderá receberverbas específicasdoEstadopara incrementaraárea. Cubatãoéaúnicada regiãoquenão tempraias,maspossui belezasnaturais, comoaáreadoRioPerequê. A-5

OEVENTO

CIDADEQUERREFORÇARAPELOTURÍSTICO

IRANDYRIBAS

Contratocomorganização
socialdesaúdechegouaofim

Guarujá continuará, ao me-
nos por enquanto, com 17 re-
presentantesnaCâmaraMu-
nicipal. É que o vereador Bis-
po Mauro (PRB) solicitou o
arquivamento do projeto que
havia apresentado para au-
mentar o número de cadeiras
no Legislativo para 21, a par-
tirde2021.Amedidaocorreu
após a repercussão negativa
da ideia. Se tivesse sido apro-
vada, a Casa teria um gasto
anual de R$ 2.242.204,80
apenas com o subsídio dos
parlamentares e salário de
assessores. A-6

Eliminatórias. B-1
Tite ignoravaga
equerSeleção
sériaemcampo

OnzeunidadesdeCubatão
têmatendimentosuspenso

Navios. A-12
Transtornono
Portocomfalta
decombustível

DadosdoIBGEmostramque
BertiogaePraiaGrandeman-
têm o ritmo de crescimento.
Em Bertioga, o avanço foi de
2,34% – população saltou de
57.942 para 59.297 – ou seja,
1.355 a mais. Praia Grande,
por sua vez, apresentou índi-
cede1,75%,deixandooMuni-
cípio com 310.024 habitan-
tes contra304.705em2016–
oequivalentea5.319. A-3

APrevidênciaSocialalertapa-
ra um novo golpe contra apo-
sentadosepensionistas.Oob-
jetivo dos criminosos é tirar
dinheiro da conta bancária
das vítimas. Entre janeiro e
julho, foram registradas 732
denúncias relatando fraudes,
conformedados daOuvidoria
daPrevidência.Emtodooano
de 2016, foram 948 queixas.
Osbandidosagemdaseguinte
forma: ligamna casa do segu-
radosepassandoporrepresen-
tantes do Conselho Nacional
de Previdência e oferecem al-
gumtipodebenefício. A-10

O advogado e professor de
Direito Ives Gandra Martins
acha que a crise política tem
um lado positivo, que é a
conscientização do eleitor.
DefensordasreformasdoGo-
verno Temer, ele acredita
que, em 2018, os brasileiros
buscarão novos líderes para
governaremoPaís. A-7
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GandraparticipoudoLíderes
Inspiram, realizadoporATribuna
eUnimonte noAuditórioda TV
Tribuna, comapoio daEscola
BrasileiradeDireito (Ebradi).

Vereadorde
Guarujádesiste
deampliar no

de cadeiras

VANESSARODRIGUES

Está difícil a situação da saúde
pública em Cubatão. Com o
fim do contrato com a organi-
zaçãosocialdesaúdequeadmi-
nistrava as unidades e ainda

sem uma nova entidade para
assumi-las, a Prefeitura sus-
pendeu o atendimento em 11
postos desde ontem. Apenas
seis continuam em funciona-

mento. Segundo a Secretaria
deSaúdedoMunicípio,asitua-
ção deve mudar porque equi-
pespodemserremanejadaspa-
radeterminadasunidades. A-5

“É aprimeira vez
queestamos
tomando

consciência da
cidadania”
IvesGandraMartins,

advogadoeprofessordeDireito
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BertiogaePG
mantêm
crescimento

Previdência
alertapara
golpecontra
aposentados

IvesGandra vê
eleitormais
consciente
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Pregão Eletrônico nº 71/2017
Processo nº 23961/17-21

A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP, com sede na cidade de Santos/SP, inscrita no
CNPJ sob n.º 44.837.524/0001-07, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico, sob nº 71/2017,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando à contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte coletivo
particular aos empregados e familiares da Usina Hidrelétrica de Itatinga do Porto de Santos, pelo período de 12 (doze)
meses, tudo em conformidade com o Edital e apensos. A abertura da sessão pública, para a formulação dos lances
está marcada para o dia 20/09/2017, às 15 horas. DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: a partir de 31/08/2017, nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.portodesantos.com.br.

Cláudio Jorge da Silva Salgueirosa
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CODESP

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS

E AVIAÇÃO CIVIL

MARCELOSANTOS

DAREDAÇÃO

Defensor das reformas do Go-
vernoTemer,oadvogadoepro-
fessor de Direito Ives Gandra
Martins acha que a crise em
Brasília tem um lado positivo,
que é a conscientização políti-
cadoeleitor.Comisso,o jurista
acredita que no próximo ano
esses brasileiros, que ficaram
mais exigentes, buscarão no-
vos líderes capazesdegoverna-
remoPaís.
“O eleitor brasileiro está

mais consciente e terá que vo-
tar com consciência”, afirmou
ele, que participou ontem do
Líderes Inspiram.O evento foi
realizadoporATribuna eUni-
montenoAuditório daTVTri-
buna,comapoiodaEscolaBra-
sileiradeDireito(Ebradi).
Deacordocomele,osnoticiá-

rios da crise política e da Lava
Jato tornaramoaspectopolíti-
co de conhecimento popular,
lembrandoqueantesobrasilei-
ro rapidamente se esquecia em
quemvotava. “É aprimeira vez
que estamos tomando cons-
ciênciadacidadania”.
Gandra defende uma refor-

ma política para aprimorar o
exercíciodovoto.Apesardisso,
ele acha que as mudanças que
precisamservotadasatésetem-
bronoCongressoparavalerem
no próximo ano poderão ser
bemdiferentesdoideal.
Ele admite que seu sistema

preferido, o parlamentarista,
não sairá do papel, mas defen-
de como prioritária para esse
momento a adoçãoda cláusula
de barreira, que impede a cria-
çãodenovospartidos.
Sem a cláusula de barreira,

Gandradiz que o sistemaatual
de 35 partidos ganhará mais
35 no ano que vem e chegará a
umacentenaem2020.
Para disciplinar as eleições

de 2018, o advogado recomen-
dareliminarascoligaçõeseexi-
gir fidelidade partidária den-
tro de ummesmomandato. Se
umdeputadodeixar sua legen-
da, não poderá se reeleger por
outra.
Gandra é totalmente contrá-

rio ao financiamento público
de campanhas políticas, pro-
postoemR$3,6bilhões. “Éum
escárnio em um país que não
tem recursos suficientes para
saúdeeeducação”.

Ele aceita o financiamento
privado de campanhas desde
que “com absoluto controle”.
Porém,oprofessordeDireito é
contra o uso de marqueteiros.
Paraojurista,omarketingpolí-
tica apresenta um candidato
diferentedoquerealmenteé.

SEMRUPTURA

Mesmo com as duplas crises
(políticaeeconômica),oimpea-
chment da ex-presidente Dil-
ma Rousseff e a denúncia da
Procuradoria-GeralcontraMi-
chel Temer (que deve sofrer
uma segunda denúncia), Gan-
dra afirma que a grande notí-

cia do País é que não houve
“rupturainstitucional”.
Ele lembra que essa ruptura

já ocorreu na Venezuela e no
PeruenopróprioBrasilnopas-
sado.Porém,comtodososfatos
recentes, bem ou mal os três
poderes continuam atuando
conformeaConstituiçãoprevê.

REFORMASESSENCIAIS

Entretanto, Gandra afirma
que o País depende de seis re-
formasprioritáriasparasairde-
finitivamente da crise e avan-
çar. São as da Previdência, tri-
butária (simplificação dos im-
postos), administrativa (redu-

ção da burocracia), judiciária
(reduzir volume de processos
que chegamaos tribunais), po-
lítica e trabalhista, esta última
jáaprovada.
Segundo ele, a da Previdên-

cia enfrenta um grande obstá-
culo, que não é do cidadão co-
mumesimdeBrasília.Gandra
dizque29milhõesdeaposenta-
dos recebem em média R$
1.900 por mês, enquanto os
segurados que vêm do funcio-
nalismo federal ganhamR$ 15
mil em média. De acordo com
o advogado, a reforma precisa
dar o mesmo tratamento a es-
sasduascategorias.

DAREDAÇÃO

Osistemapúblicodeemprésti-
modebicicletasdeSantosesta-
rá sob novo contrato até o final
de setembro. A Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET)
publicou ontem edital para a
escolha de nova empresa para
administrar o serviço. A troca
da gestora pode representar
umaeconomiaanualdeaproxi-
madamente R$ 1,2milhão pa-
raoscofrespúblicossantistas.
Deacordocomodiretor-pre-

sidente da CET-Santos, Rogé-
rioVilani, o acordo a ser costu-
radoematé30diasprevêcusto
zeroparaaAdministraçãoMu-
nicipal.Apróxima responsável
pelas operações poderá cobrar
uma taxa dousuário e explorar
propaganda nas instalações e
veículos. O custeio atual é de
R$ 100mil pormês, pago pela
Prefeitura.
Por ora, estão descartadas

mudançasnaatualrede,forma-
dapor37estaçõese370bicicle-
tasparaadultos.Etambémnas
viagens não tarifadas, que não
podem ultrapassar a 45 minu-
tos, com intervalo de 15 minu-
tosentreumaeoutraviagem.
Acimadesseperíodo, o custo

é de R$ 5,00, válido por 24

horas. O serviço ultrapassou a
marca de 2milhões de viagens
realizadas desde o seu lança-
mento,em2012.
Vilani explica que a ideia é

utilizar o modelo similar ao
aplicado na locação de bicicle-
tas infantis, administrada por
outra empresa e que já utiliza
patrocínio.Aexploraçãopubli-
citária no Bike Santos é ampa-
rada desde o início do projeto,

masaindanãoavançou.
“A licitação foi lançada a um

mês do término do atual con-
trato. É para garantir a conti-
nuidadedoserviço”.

TROCA

Caso haja a troca da gestora
queprestao serviço, todosmo-
biliários e veículos precisarão
ser trocados. São quatro em-
presas brasileiras que usam
tecnologia de locação de equi-
pamentos via celular. Emtese,
apenas elas vão concorrer pa-
ra explorar o serviço por aqui.
“Ocontratoprevêaindaacons-
tante manutenção do parque
debicicletas”.

GOVERNOACUADOEPOVOCONSCIENTE

CUSTOZERO

Ozires: convívio com Gandra desde os tempos de criação da Embraer

Caso haja a troca da gestora do serviço, todos mobiliários e veículos precisarão ser trocados; 2 milhões de viagens já realizadas desde em 2012

“Oaspectopolítico tornou-sedeconhecimento
popular, (comdenúnciasdecorrupção)em

todososcanaisde televisão, jornais,etc, oque
mostraqueestamospelaprimeiravezestamos
tomandoconsciênciadacidadania.Umpaísque
tomaconsciênciadosacertosedesacertosda
políticaequecomeçaasairdacrise, éporqueé
umpaísqueestápreparadoparacrescer”

IvesGandraMartins,
advogado

“Éumgoverno cercadodedenúncias na sua
equipe, quepretende fazer as reformasna
medidadopossível, queopresidente não

pretende se candidatar,mas éumgovernoque
está cercado.Masqueverá oambiente

melhorar em17de setembroquandoentrar a
umamulher (RaquelDodge) extremamente

técnica, sempreconceito, na
Procuradoria-Geral daRepública.Masnão se
podeesperarmuito, a não ser queele (Temer)

façaopossível”

Deacordo comodiretor-presidente
daCET-Santos,RogérioVilani, o

acordoa ser fechadoematé30dias
prevê custo zeroparaa

AdministraçãoMunicipal. Apróxima
empresa responsável pelas

operaçõespoderá cobraruma taxa
dousuário e explorarpropaganda
nas instalaçõese veículos. O custeio
atual édeR$ 100mil pormês, pagos

pelaPrefeitura. Porora, estão
descartadasmudançasna atual

rede, formadapor 37estações e370
bicicletasparaadultos. E também
nasviagensnão tarifadas, quenão
podemultrapassar a45minutos,
com intervalode 15minutosentre

umaeoutra viagem.

❚❚❚ Para o advogado Ives Gan-
draMartins, um Judiciário, em
especialoSupremoTribunalFe-
deral (STF), e o Ministério Pú-
blico que extrapolam suas fun-
ções e um Legislativo acuado
pela ação dos dois anteriores
estãonocentrodaatual instabi-
lidadedoPaís.
Segundo ele, o Supremo faz

um“ativismojurídico”,porexem-
plo, ao autorizar a prisão de con-
denados emsegunda instância –
isso, paraGandra, significouque
“mudaramaConstituição”.
O advogado diz ainda que o

Supremo não tem mais atua-
do de forma colegiada e que os
ministros daCorte passaram a
ter “brigas televisionadas que
não são próprias da Corte”.
Ele reclama ainda de pontos
de vista dados em entrevistas
ou publicamente. “Os juízes
(das cortes) só devem falar nos
autos”.
Gandra, entretanto, centra

suascríticasnoMinistérioPúbli-
co Federal. Para ele, os procura-
dores exageram, por exemplo,
apontandoquetodosquerecebe-
ram recursos de uma empresa
acusada são necessariamente
corruptos. Ele explica que há
umacláusulapétreanaConstitui-
ção de que só depois de trânsito
emjulgado(quandonãohámais
como recorrer) que alguém será
consideradocorrupto.
Ojuristaachaaindaexcessiva

a exposição dos procurado-
res na mídia, com entrevis-
tas, palestras no exterior e
livrospublicados.
Mas o que mais deixou

Gandra inconformado é a
anistia dada à família Batis-
ta, dona da J&F, em troca da
delação. “Tinha que estar
preso”, diz ele, referindo-se
aumdos irmãosBatista.
Gandra afirma que a con-

fissão dos Batista tornou os
irmãos nos maiores crimi-
nosos do colarinho branco
do mundo, pois admitiram
que conseguiram vanta-
gens após compraremmais
de 1.800 políticos.
O advogado diz ainda que

o Legislativo até poderia ter
reagido ao Judiciário, mas
que, comumterçodosparla-
mentares sob investigação,
não tem como exercer seu
poder.Dessa forma,oconfli-
to entre os três poderes leva
à “insegurança”.
O evento Líderes Inspi-

ram contou com o reitor do
Unimonte Ozires Silva. que
lembrouda carreira deGan-
dra,professoreméritodeDi-
reito do Mackenzie e atual-
mente da pós-graduação do
Ebradi. Já o advogado elo-
giou Silva por ter liderado a
fundação da Embraer, hoje
uma das grandes indústrias
daaviaçãonomundo.

Eleitorserámaisexigente,dizGandra
Para advogado, que participou do evento Lideres Inspiram, crise política conscientizou brasileiro, que buscará novos líderes em 2018

Conflito entre poderes gera crise
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