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Política

O jornal defende mecanismos
que aumentem a
transparência e a fiscalização
por parte da sociedade. Os
exemplos recentes de maior
impacto foram a Lei de Acesso
à Informação e o fim do voto
secreto no Congresso. No que
respeita à necessidade de uma
reforma, pressão contínua pela
melhoria da cultura política
tende a ser mais efetiva que
propostas mágicas. No passado,
o parlamentarismo foi apoiado,
mas não está mais em pauta.
Os pontos hoje endossados são,
entre outros:

Adoção de voto distrital
misto com lista aberta (sistema
existente na Alemanha, no
qual o eleitor faz duas escolhas:
a de uma legenda e a de um
candidato individual, em
distritos específicos)

Cláusula de desempenho
(mecanismo que outorga tempo
de TV e fundo partidário apenas
a siglas com representatividade
significativa no Congresso)

Voto facultativo

Correção da distorção entre
as bancadas na Câmara dos
Deputados (atualmente,
parlamentares de Estados
menores representammenos
eleitores que os de Estados
maiores)

Prestação de contas
de campanha em tempo
real, na internet

Estabelecimento de teto em
valores absolutos para doações
de pessoas físicas e jurídicas,
que devem ser admitidas

internet
As revelações de Edward
Snowden a respeito das
atividades de espionagem
do governo norte-americano
reforçaramos estímulos para
que a comunidade internacional
discuta a descentralização da
gestão da internet. Ao lado dessa
agenda, persiste a necessidade
de garantir a concorrênciano
ambiente digital, cuja tendência
aomonopólio tem-se tornado
evidente. No plano nacional, é
crucial assegurar a remuneração
para os produtores de conteúdo
e aprovar, o quanto antes, o
Marco Civil da Internet –
lei com a função de regular
direitos e deveres nomundo
virtual. Seus pontosmais
importantes são aneutralidade
de rede (princípio que impede a
operadora de alterar a qualidade
da conexão pra privilegiar ou
prejudicar determinado site) e a
regra sobre conteúdo postado
por terceiros (os sites só devem
ser responsabilizados se, após
ordem judicial, não removerem
material questionado)

cotas
Não deve haver reserva de vagas
a partir de critérios raciais, seja
na educação, seja no serviço
público. São bem-vindas,
porém, experiências baseadas
em critérios sociais objetivos,
como renda ou escola de origem

Casamento civil entre pessoas
domesmo sexo deve ser
colocado empé de igualdade
com relações heterossexuais.
Cidadãos não podem sofrer
discriminação de nenhuma
natureza emdecorrência de suas
escolhas privadas relativas à
orientação sexual

israel-
Palestina
A fimde buscar apaz, é preciso
abandonar políticas que acirrem
o confronto, como os assen-
tamentos de colonos judeus
em território palestino ou os
ataques dirigidos a Israel. De
resto, embora difícil, a solução
dos dois Estados com capital
compartilhada deve ser perse-
guida. O Brasil deveriamanter
equidistâncianesse conflito,
até por contar com expressivas
comunidades árabe e judaica

segurança
Pública
Apolícia do Brasil precisa ser
mais bem treinada e deveria
contar commelhores condições
de trabalho emelhores salários.
No cumprimento de suamissão,
a lógica do confronto sistemático
deveria ser substituída pela da
prevenção e da inteligência. Na
outra face dessamoeda, o jornal
entende que o endurecimento
das penas não é a resposta
mais adequada ao problema
da criminalidade. É contra a
adoção dapena demorte e da
redução damaioridade penal,
mas considera que deveria ser
ampliado o prazo de internação
possível do adolescente infrator
e que, no caso dos adultos, a
progressão de regime nas
prisões deveria sermais difícil
em certos tipos de crime. Por
outro lado, seria desejável uma
ampliação do uso daspenas
alternativas. Em tese, como
amadurecimento legislativo,
a pena de prisão deveria ser
reservada apenas aos criminosos
que empregassem violência ou
grave ameaça na consecução de
seus delitos

cultura
Por sua dimensão pública,
mecanismos de incentivo à
produção cultural são bem-
vindos. Políticas específicas
deveriam focalizar o circuito
escolar e educacional, a
preservação do patrimônio e
o estímulo a setores que não
encontrem sustentação no
mercado. Defensor do respeito
aos direitos autorais, o
jornal é fortemente contrário
ao dirigismo cultural, ao
controle de conteúdo e à
censura, estando de acordo com
a classificação indicativa e a
autorregulamentação. É a favor,
portanto, da livre produção
de biografias não autorizadas,
com responsabilização
posterior, como emqualquer
caso envolvendo liberdade de
expressão e de imprensa

educação
Melhorar a qualidade do ensino
é central para o futuro do país. A
lista de deficiências é imensa e
não passa apenas pela carência
de recursos. A formação de
muitos professores é ruim.
Atrairmais talentos demanda
incentivos, como valorização
salarial, plano de carreira e
bônuspor desempenho. Exames
de avaliação são ferramentas
importantes para estabelecer
metas e podemguiar os
necessários programas de
aprimoramento e reciclagem. É
imperioso, alémdisso, formular
um currículo nacionalmínimo,
que seja preciso e enxuto, sem
experimentalismos. Iniciativas
que fracassemna prática,
como foi o caso daprogressão
continuada, devem ser
modificadas o quanto antes

mercosul
Obloco permitemaior
integração regional e traz
ganhos de escala para suas
empresas,mas faz anos que tem
sido umentrave ao comércio
exterior brasileiro. Seumaior
problema é funcionar como
umaunião aduaneira, emque
todos osmembros adotamuma
tarifa comumnas transações
compaíses de fora do grupo.
Se isso em tese trariamaior
poder de barganha, na prática
apenas paralisanegociações
bilaterais que poderiam ser
mais vantajosas. O ideal é que o
bloco viesse a operar como zona
de livre-comércio, com tarifa
zero entre os países-membros

economia
O país precisa crescer de
forma equilibrada, tornando-
se menos suscetível a
turbulências internacionais
e buscando assegurar a todos
os brasileiros os benefícios
do desenvolvimento. Ajustes
necessários, ainda que pouco
populares, devem ser feitos
o quanto antes e de forma
paulatina, a fim de que a
população não seja submetida
a choques. É crucial, além
disso, que o ambiente de
negócios funcione sob regras
simples e previsíveis. Entre
outras, as seguintes ações
devem ser adotadas:

Reduzir o gasto público
como proporção do PIB

Reduzir a dívida pública

Perseguir inflação baixa
e reduzirmeta oficial
nomédio prazo

Reduzir e reformar
progressivamente a carga
tributária, tornando o sistema
mais simples, ágil e justo

Aumentar a parcela do
gasto público com investimentos
na infraestrutura

Direcionar a política industrial
para inovação e tecnologia

Aumentar eficiência
do serviço público

Reformar a Previdência,
o que implica, entre outras
medidas, aumentar a idade
da aposentadoria conforme a
população fiquemais longeva

Concedermais serviços
públicos à iniciativa privada

Fortalecer as
agências reguladoras

Acabar coma guerra
fiscal entre os Estados

união
homossexual

cuba
O jornal considera injusto o
embargo econômico imposto
à ilha pelos EUA. Entende, ao
mesmo tempo, que a diplomacia
brasileira deveria criticar as
violações aos direitos humanos
cometidas pela ditadura dos
irmãos Castro, assim comopor
qualquer ditadura
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