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PALAVRA DO LEITOR ARTIGOS

Na coluna Palavra do Leitor, os textos devem ter, no máximo, 500 caracteres, podendo 
ser sintetizados. Os artigos, no máximo, 1900 caracteres, com espaço. Os artigos e 
cartas publicados com assinatura neste jornal são de responsabilidade dos autores e 
não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço 
disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o 
de refletir as diversas tendências.  

Sobre a matéria Emenda de Van Hattem inclui Banrisul no 
plebiscito para vender estatais (Jornal do Comércio, 14/06/2017), 
não é possível incluir o Banrisul no plebiscito, o único banco que 
auxilia os produtores rurais, a agricultura familiar etc. O senhor 
deputado está por fora, acho que quer aparecer, não é possível. 
(Genesio Pedro Bondan)

Ilhas do Guaíba
Em relação às notas Visita a posteriori (coluna Começo de 

Conversa, Jornal do Comércio, 14/06/2017), falar em enchentes? 
Nas ilhas? Ilhas como as do Guaíba jamais deveriam ser ocupa-
das por motivo nenhum. O quê aquele povo está fazendo lá? É 
área de preservação permanente, inclusive por serem banhados. 
(Carlos Goulart, Porto Alegre)

PMDB e MDB
Para a coluna Começo de Conversa (Jornal do Comércio, 

16/06/2017), tenho pequenas corrigendas: o autêntico PMDB luta-
va contra a ditadura militar de então e não contra um regime 
militar. Há a consignar-se, a bem da verdade, que o MDB, criado 
artificiosamente por ato institucional, juntamente com seu irmão 
xipófago, a “Arena”, hoje nome de campo de futebol, para dar 
ares democráticos, teve como primeiro presidente indicado, em-
possado e consentido pelo “status quo” reinante à época, um ge-
neral... Hoje, vê-se, pós/golpe 2016, outro PMDB, agora direitista, 
com raríssimas exceções entre seus quadros, sendo acusado na 
mídia escrita, falada e televisionada, das mais terríveis mazelas, 
incontestáveis e sem paralelo de roubo e corrupção, após a consti-
tuinte cidadã. Tais fatos, repito, nos impedem simplesmente de fi-
car indiferentes, hesitantes ou indecisos, ante os mesmos. Apesar 
do curto lapso de tempo, a história já começa a julgar a verdade 
dos malfeitos. Tudo isso é muito lamentável para uma verdadeira 
democracia, mas é somente através dela, a luta, que se chega lá. 
(Paraguaçú Guedes da Silveira)

Perdas no cinema
Em uma semana, dois grandes da TV e do cinema se foram. 

Primeiro, Roger Moore, o inesquecível 007. Depois, Adam West, 
o melhor Batman que já tivemos. Uma pena. (Pedro Machado, 
Porto Alegre)

Cozinha na TV
Não aguento mais esses programas de TV trazidos do estran-

geiro para ensinar fórmulas estranhas de preparar uma refeição. 
Ora, isso é tão antigo quanto o que a então Dona Mimi Moro fazia, 
pelas manhãs, na antiga TV Piratini. Mesmo idosa, ela cativava 
e não tinha o nome pomposo de “chefe”... Marcou época. (Thayz 
Filomena Parker, Porto Alegre)

Saída para garantir renda após aposentadoria

Destinação dos recursos públicos em debate

Mulher apta ao trabalho e alimentos

O Brasil vive um momento de crise e, para 
modificar essa situação, verificamos que há um 
empenho do governo para equalizar desequilí-
brios financeiros das contas da Previdência. Por 
outro lado, flexibilizar as relações de trabalho sig-
nifica possibilitar mais contratações e desonerar a 
folha de pagamento para que as empresas tenham 
incentivos para iniciar um novo ciclo de investi-
mentos e contratações. Diariamente somos bom-
bardeados por diversas opiniões de especialistas 
contra e a favor das reformas. Cada defensor de 
sua corrente enumera os ganhos e riscos das mu-
danças. Creio, contudo, que unanimidade só exis-
ta na vontade de todos de contar com um Estado 
mais eficiente e menos deficitário, no qual as ad-
ministrações mantenham despesas equilibradas e 
investimentos nas áreas essenciais da sociedade.

É importante frisar que, diante de um país 
em que as reformas são latentes e necessárias, 
o trabalhador também deve repensar seu perfil 
de consumo e poupança, ampliando sua visão 

de longo prazo e traçando cenários para a futura 
aposentadoria sem depender exclusivamente da 
previdência do governo. As soluções individuais 
para ter uma vida financeira mais equilibrada po-
dem ser múltiplas.

Diante de uma nova realidade, o trabalha-
dor deverá começar a pensar mais do que nunca 
em planejar meios para manter sua renda futu-
ra. Nesse sentido, será que o trabalhador/consu-
midor está preparado para também se avaliar 
e repensar seus hábitos de consumo? A compra 
de imóveis aparece como uma opção dentre es-
ses investimentos de longo prazo. Investir nesta 
área é investir em moeda forte, garantia da reser-
va de valor e opção de ganhos, tanto pela locação 
como pela venda futura. Atualmente, a constru-
ção civil representa em torno de 5% do PIB em 
um País com dimensões continentais e com mais 
de 200 milhões de habitantes. Estes números de-
monstram o grande potencial de crescimento des-
te setor.

Economista

O melhor momento para a sociedade definir a 
destinação dos recursos públicos é através dos ins-
trumentos de planejamento que a lei definiu para o 
setor público: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 
No Brasil, infelizmente, essas peças tão fundamen-
tais para o planejamento público, quando a popu-
lação através dos seus representantes eleitos, sena-
dores, deputados e vereadores, decide aonde gastar 
ou não gastar, acabaram virando peças de ficção 
em todos os âmbitos: União, estados e municípios. 
Raras são as peças que apresentam as receitas efeti-
vamente previstas e o limite de despesas para cada 
uma das áreas do governo.

Mas na gestão municipal de Porto Alegre esta-
mos buscando tratar essas peças com realidade e 
transparência, para a que a população saiba exata-
mente aonde e quanto a prefeitura pretende gastar. 
É nessa esteira que no início do mês apresentamos 
um PPA realista para a Câmara de Vereadores, e 
debateremos nesta terça-feira, 20, a situação atual 

das finanças da cidade, em audiência pública na 
Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e 
do Mercosul.

Com um déficit médio previsto de R$ 700 mi-
lhões por ano entre 2018 e 2021, todos os anos, as 
despesas da prefeitura necessárias para a presta-
ção dos serviços públicos são bem superiores às 
receitas. Esse déficit será combatido com firmeza 
e responsabilidade pela administração municipal, 
porém o sucesso do saneamento das contas da pre-
feitura depende também do esforço de todos, do go-
verno, dos servidores públicos, dos vereadores, dos 
empresários e de toda a população da cidade.

É no PPA que definimos o conjunto das políti-
cas públicas para os próximos quatro anos e expo-
mos os caminhos para viabilizar as metas previstas 
e construir uma cidade melhor. É através desse pla-
no que a população poderá acompanhar o desem-
penho da prefeitura em cada uma das áreas e quais 
os resultados estão sendo alcançados. Estão todos 
convidados para o debate.

Secretário do Planejamento e Gestão da Capital

Recente decisão do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) virou notícia ao estabelecer que mulher sau-
dável e apta a exercer sua profissão não deve re-
ceber pensão alimentícia. Alguns elementos foram 
considerados pelo STJ: a mulher que recebia o pen-
sionamento era jovem, com formação técnica em 
enfermagem e saudável.

O julgado refere que a moça não possui impe-
dimentos para exercer sua profissão e, por isso, a 
percepção de alimentos deve ser apenas transitória.

A lei prevê que os cônjuges e companheiros, 
após o desenlace, podem pedir alimentos entre si, 
desde que comprovada a dependência econômica.

Por outro lado, o julgamento do STJ reforça o 
entendimento dos demais tribunais, decorrente da 
importante participação da mulher no mercado de 
trabalho. O posicionamento é de que, muito embora 
a lei contemple o dever de mútua assistência, este é 

diferente de um possível direito de um ex-cônjuge 
de ser sustentado pelo outro.

Segundo a jurisprudência mais atual, o direito 
à pensão alimentícia deve ser transitório, somente 
por tempo suficiente para que a mulher se mante-
nha enquanto retorna ao mercado profissional. En-
tretanto chegam-nos situações em que a esposa se 
dedicou somente aos cuidados com a família, dei-
xando de se qualificar, ou mesmo qualificada, pas-
sou muitos anos fora do mercado de trabalho. 

Nesses casos, pode ser que exista uma maior 
dificuldade ou impedimento ao desempenho de 
profissão ou ingresso no mercado profissional, ou 
seja, existirá a dependência e os alimentos deverão 
ser pagos. Apenas a análise do caso concreto irá di-
rimir tais questões.

Portanto o julgamento do STJ não é de aplica-
ção irrestrita.
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