
z O PSL (Livres) de 
Santa Maria é, talvez, o 
único partido a ter tomado 
posição pública em relação 
a uma manifestação que, 
normalmente, é polêmica 
e da qual, como regra, os 
partidos fogem. No caso, 
a Marcha da Maconha, 
que acontece neste final de 
semana.

z Mesmos as agremiações 
ditas de “Esquerda” – algo que 
o ex-PSL, definitivamente, 
não é – normalmente fogem 
do tema, de resto muito 
propício à polêmica.

z Diz o “PSL-Livres: 
defender a liberdade 
significa defender o direito 
de escolha e o de arcar com 
responsabilidades e fazer 
política responsável significa 
estar atento aos dados e às 
evidências que apontam que 
o proibicionismo falhou.”

z Não se sabe como será 
a sessão de hoje, na Câmara 
de Vereadores, no que toca 
ao comportamento dos edis 
governistas.

z No entanto, se houver 
uma repetição do que 
ocorreu na reunião ordinária 
de dois dias atrás, seria 
conveniente os articuladores 
governistas prestarem mais 
atenção. Menos pelo que hoje 
acontece, mais pelo que o 
futuro poderá reservar.

z Há quem diga que, 
aberta a porteira, podem 
surgir novas manifestações 
dissidentes, oriundas de onde 
menos se espera. Mmmmm...

z Na verdade, no Centro 
Administrativo, se dá como 
certo que, junto com o PSDB, 
o PMDB é muito mais fiel 
que outros que compõem o 
governo.

z A campanha para a 
coordenação do DCE da 
UFSM foi considerada 
bastante fraca, pelos 
observadores. E isso pode 
se refletir no número de 
eleitores. Algo ainda a 
conferir.

z Para fechar: o fenômeno 
também estaria ocorrendo 
na campanha para reitor, 
muitíssimo mais ruidosa nas 
redes sociais de internet, que 
propriamente onde interessa, 
nos campi da UFSM.

Luneta 

Bronca não é contra...
Hoje, no mundo, não há forma melhor para ge-

rir estacionamento nos espaços públicos, que não 
o uso de parquímetros. Ainda que outras existam, 
dificilmente têm a mesma eficiência. Mas não pa-
rece ser essa a discussão existente na Câmara por 
iniciativa da “governista” Deili Granvile Silva (PTB).

...parquímetros. Ou é?
Não se imagina a edil contra o regramento (sem 

ele, os flanelinhas tomam conta, como já ocorre no 
horário sem parquímetros) e a favor da liberação 
total. O que parece estar “pegando” é a gestão priva-
da, por concessão da prefeitura. Então, como seria? 
Novo departamento, com seus CCS? Calma, gente, 
são só perguntas. Bronca não é contra...

O secretário sofredor. Em qualquer governo
O que têm em comum, pela 

ordem de entrada em cena, Ser-
gio Cechin, Pedro Luiz da Silva 
Pinto, Vilmar Galvão e Tubias 
Calil? A resposta mais simples 
é: são todos antecessores de 
Paulo Roberto Almeida Rosa, 
na hoje secretaria de Infraes-
trutura e Serviços Públicos 
(ontem e anteontem, pasta de 
Obras e Serviços Urbanos).

Todos, em algum momento, 
cuidaram dos buracos (foto) da 
cidade. E rigorosamente todos 
enfrentaram períodos signifi-
cativos de impopularidade. Não 
raro, eram a cara do governo 
que representavam, com o dia a 
dia cheio de problemas urba-
nos a resolver.

Significa que eram maus 
gestores? Haverá quem diga 
que sim. Vários, porém, sempre 
foram dependentes de dois 
ingredientes nada fáceis de 
existir ao mesmo tempo e 
que sem os quais, a tarefa que 

 Enquanto era 
apenas a vereadora 
petebista Deili Gran-
vile Silva, de forma 
mais explícita, e do 
pessedista Ma-
rion Mortari, com 
alguns momentos 
também do demis-
ta Manoel Badke, 
aparentemente o 
governo mostrava apenas preocu-
pação, digamos, protocolar. Sem 
alarde, papeava com o trio, sem dar 
dimensão maior às dissidências 
pontuais.

Bueno, na sessão de terça, outros 

três parlamentares 
demonstraram não 
estar exatamente sa-
tisfeitos com o gover-
no. Pode ser pontual 
(afinal, a queixa é 
em relação ao estado 
ruim das estradas 
do interior), mas 
Ovídio Mayer (PTB), 
e os pepistas Van-

derlei Araujo (foto) e Cida Brizola 
emitiram sinais de que, taaalvez, o 
Centro Administrativo Municipal 
deva prestar mais atenção ao que 
ocorre no parlamento. Para, mais 
adiante, não ser pego de surpresa.

Os dirigentes do PSL (agora 
“Livres”) de Santa Maria fazem 
contato para mostrar seu descon-
tentamento com afirmação feita 
pelo colunista. E eles têm lá suas 
razões, na medida em que, dife-
rentemente do aqui publicado, 
o presidente Michel Temer não 
é “apoiado incondicionalmente 
pelo partido”.

Aliás, o PSL (que tem 30 filiados em Santa Maria e é o 25º 
em 33 com vida legal na cidade, segundo dados do TSE), ou 
“Livres”, foi, conforme correspondência eletrônica enviada à 
coluna, “destaque na mídia gaúcha e nacional justamente por 
ser o único partido fora do espectro da esquerda a exigir a 
renúncia de Temer após os recentes escândalos de corrupção, 

inclusive convocando manifestações de rua para tal”.
De todo modo, o partido apoia “alguns pontos” da refor-

ma trabalhista de Temer e vai debater (foto) o tema, por seu 
presidente estadual, Fábio Ostermann, com um convidado, 
o petista e líder da oposição na Câmara, Valdir Oliveira, às 
17h de sábado, na Câmara. Ah, o material enviado à coluna é 
assinado por Marcel Horowitz, assessor de imprensa do PSL/
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Mais descontentes na Câmara

os comandantes lhes conce-
deu virava algo difícil, senão 
impossível. O quê? Bom clima 

e recursos financeiros minima-
mente satisfatórios. E isso nem 
sempre foi suficiente, como 

Os “Livres” 
contra Temer 

cHarles Guerra

qualquer dos citados poderia 
atestar. Há fatores subjetivos, 
inclusive boa vontade de A, B, C 
e Z, que influenciam fortemen-
te no resultado.

Tomemos o presente, para 
não ficar “no ar”. É impossível 
afirmar que o R$ 1 milhão desti-
nado a uma operação emergen-
cial seja o ideal. Talvez sim. Mas 
provavelmente será pouco, se o 
clima teimar em jogar contra as 
necessidades. Certo, porém, é 
que não demora Almeida Rosa 
será o mais impopular de um 
governo que, no mínimo, sofrerá 
arranhões junto à opinião públi-
ca. Sim, o que interessa é o que 
está na frente da casa do eleitor, 
metaforicamente falando. O 
resto? É o resto.

Em tempo: dos citados, ape-
nas um mantém-se ativo por 
conta do voto do eleitor. Sim, 
o vice-prefeito Sergio Cechin, 
que haverá de saber o que dizer 
a Almeida Rosa.


