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PRIVATIZAÇÃO A entrega da CORSAN à iniciativa privada é dada como certa. Na

contramão do mundo o governo estadual quer vender o que tem haver com um direito

fundamental. Por aqui já iniciou o leilão, pois o município não tem expertise, capacidade,

para assumir o serviço do qual é titular. A outorga onerosa, a contratação de pessoal local

e a previsão de universalização são interessantes.

As parcerias entre os setores público e privado existem em várias partes do mundo e foi

objeto de estudo no meu trabalho de conclusão de curso na graduação. O grande

problema está na fiscalização e poder de cobrança pelo concedente. Prefiro aguardar a lei

a ser enviada à Câmara e o edital. De qualquer sorte, ponto para o prefeito JOG por não

ter assinado o aditivo com a CORSAN.

ESTAÇÃO AGRONÔMICA O espaço, nas Três Vendas, sediou mais um dia de campo.

Parceria entre as Universidades Públicas locais, UERGS e UFSM. A doação da área à

estadual no Governo GG1 foi fundamental ao curso de Agronomia e está servindo à

engenharia agrícola da federal. Golaço.

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS Ver Alckmin empolgado falando de Lula é daquelas coisas

estranhas com as quais nos deparamos na vida. É inacreditável o que se faz por

interesses. Mais estranho foi ver o constrangimento do elogiado. O presidente Bolsonaro,

do outro lado, apesar do sambinha do General Heleno, entregou o governo ao Centrão.

Não fosse isso, provavelmente já teria engordado a lista, junto com Collor e Dilma, dos

impedidos por falta de base parlamentar.

PARTIDOS Terão dificuldades nas próximas eleições municipais em recrutar candidatos

por aqui. A quantidade que ficou a ver navios com prestação de contas é grande. Quando

o assunto é candidaturas femininas então, os desencantos são recorrentes.

PEDÁGIOS MAIS CAROS O leilão de rodovias feito recentemente pelo Governo do

Estado elevou, e muito, os pedágios para quem vai à Serra. Quase o dobro (95%) dos

que serão cobrados na RSC 287 que nos leva a Santa Cruz. Enquanto isso, o mesmo

governo que enviar à União R$ 500 milhões para reformar em rodovias federais no RS.
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Governar é fazer escolhas.

GUERRAS Em Porto Alegre, do tráfico, aumentando os índices de mortes, por aqui a

disputa é por pontos do jogo do bicho. Quanto a este, o debate sobre a legalização dos

jogos precisa ser feito. O projeto está no Senado, onde têm resistências, apesar da

aprovação pela Câmara.

OAB/RS A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul comemorou, esta

semana, 90 anos de atuação. Parabéns pelas décadas de defesa das prerrogativas da

advocacia gaúcha e brasileira.


