Salvador, sexta-feira, 7 de outubro 2016

rotundo não à falta de ética e
de responsabilidade dos políticos com a coisa pública.
Mas, além do elogio à ética da
responsabilidade, o voto dos
brasileiros representou também
um sim aos novos políticos,
aqueles que estão se desvinculando das velhas práticas e
que estão ou pretendem colocar a ação administrativa, os
resultados que beneficiam a
população, em primeiro plano.
Eles representam uma nova
geração de políticos, dispostos
a não enganar o eleitorado, a
propor, por vezes, aumento nos
impostos, leis rígidas em relação à ordem e à organização
das cidades e outras ações
pouco populares, mas colocando a melhoria do dia a dia das
pessoas em primeiro lugar e
preenchendo cargos públicos
pela competência técnica e não
pela articulação política.
São vários os candidatos que
se encaixam nessa nova feição
de político e que venceram as
eleições, mas a reeleição do
prefeito ACM Neto em Salvador, um político que já subordina a política ao interesse administrativo, e a eleição de João
Doria, que anuncia uma gestão
mais voltada para o âmbito administrativo, são representações claras do desejo que o
eleitor manifestou nas urnas.
Provavelmente foi também esse desejo de uma nova política
que levou Marcelo Freixo ao segundo turno. E Freixo pode se
consolidar como uma alternativa de nova esquerda, mas para
isso precisa se libertar dos clichês que ainda defende e pôr
de lado a ética da convicção,
para assumir definitivamente a
ética da responsabilidade.
Afinal uma “nova esquerda”
não poder estar sempre prometendo tudo e um pouco
mais sem falar em ajuste fiscal
e contenção de despesas, sem
perceber que onde tudo é prioritário, nada é prioritário. No
mais, fica a certeza de que os
eleitores brasileiros não querem
apenas a convicção, querem,
acima de tudo, a responsabilidade.

É hora de investir em imóveis

Uma solução para o
Centro de Convenções
Recebi vários e-mails sobre o artigo publicado na
semana passada sobre o
Centro de Convenções.
Os leitores buscam ou
propõem uma solução
para a questão e indagam
minha opinião. A solução
não é fácil. Há especialistas que dizem que o prédio precisa ser demolido,
pois as estruturas metálicas necessitam ter encaixes perfeitos, danificados pelo desabamento.
Há quem diga, por outro
lado, que o desabamento
do 2º andar não comprometeu as torres metálicas que sustentam o prédio, pois este andar era
sustentado pelo 3º piso e
uma reforma resolveria.
Não tenho condições de
opinar sobre isso e creio
ser fundamental a contratação de uma perícia
técnica especializada. O
problema é de difícil solução. Reformar o atual
Centro de Convenções
vai custar caro, mas desarmá-lo pode custar
mais caro ainda.
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Em um artigo com o título
acima, o economista Ricardo Amorim, do Manhattan
Connection, mostra que a
anunciada bolha imobiliária
que ia estourar no Brasil
nunca se concretizou, embora as recessões de 2009
e a atual tenham resultado
em uma das maiores contrações do mercado imobiliário de que se tem notícia.
Os preços dos imóveis caíram, mas muito menos do
que se houvesse uma bolha

Em 2014, o consórcio
KPMG/Engecorps/Lacaz
Martins fez um estudo
para o governo e estimou
a reforma do centro em
R$ 170 milhões. Um centro novo do mesmo tamanho não fica por menos de R$ 400 milhões.
Há soluções intermediárias. Existe um projeto
propondo a construção
de um centro de convenções de médio porte na
área da antiga piscina da
Fonte Nova. Teria de ser
feito através de parceria
público-privada, custaria
R$ 70 milhões e seria de
médio porte. Supre a carência, mas não resolve o
problema. Quanto à localização ideal parece ser
exatamente aonde o
atual centro está localizado, em zona delimitada
no PDDU, mas as cidades
turísticas podem ter vários centros de convenções, em vários locais.
Enfim, é preciso um parecer técnico especializado
e elaborado em tempo
recorde.

imobiliária.
Detalhe: toda contração é
seguida, mais cedo ou mais
tarde, pelo reaquecimento
do mercado. Assim, quando
as taxas de juros começarem a cair, o que deve acontecer na próxima reunião do
Copom, e quando aumentar
a oferta de crédito, a demanda por imóveis vai aumentar e os preços vão subir. Ou seja, quem se antecipar à tendência e comprar
agora, vai ganhar.

A Bahia, o governo e os salários
Vinte estados da Federação
atrasaram salários este ano
e no ano passado. A Bahia é
um dos sete estados que
mantiveram os pagamentos
em dia. O problema para esses sete estados é que as
transferências federais con-

450MI

de reais é o que a
Bahia pode arrecadar
com a aprovação do
projeto de
repatriação de
recursos

tinuam caindo. A Bahia precisa agora da arrecadação
que pode vir do projeto de
repatriação de recursos que
não foram declarados e estão no exterior - pois parte
do imposto viria para os estados - e com a negociação
com o governo federal da liberação do aval da União para os empréstimos.
No primeiro caso, o Estado
pode arrecadar R$ 450 milhões, no segundo só vai resolver se o governo adiantar
os recursos, pois negociação
de empréstimos leva tempo.
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