
16/01/14 Folha de S.Paulo - Poder - Painel - 16/01/2014

tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffsp%2Fpoder%2F147900-painel.shtml&site=emcimadahora 1/3

Painel

BERNARDO MELLO FRANCO (interino) - painel@uol.com.br

Apartheid no shopping

A ministra da Igualdade Racial, Luiza Bairros (PT), acusa a polícia e os frequentadores
de shoppings de discriminar jovens negros nos "rolezinhos". "As manifestações são
pacíficas. Os problemas são derivados da reação de pessoas brancas que frequentam
esses lugares e se assustam com a presença dos jovens." Para ela, a liminar que
autorizou os shoppings a barrar clientes "consagra a segregação racial" e dá respaldo
ao que a PM "faz cotidianamente": associar negros ao crime.

Incômodo A ministra diz que parte da elite brasileira se incomoda ao encontrar jovens
negros no shopping. "Uma parcela da sociedade não quer a presença deles em
determinados lugares."

Conselheira Luiza Bairros integrou o grupo seleto de três ministros convocados para

aconselhar Dilma Rousseff sobre os "rolês" na terça-feira. Também participaram José
Eduardo Cardozo (Justiça) e Marta Suplicy (Cultura).

Abusados O líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes (SP), diz que shopping não é

lugar de manifestação. "Esse negócio de rolezinho' é um abuso. Precisamos ter
civilidade nas relações, ou a vida fica insuportável."

Cavalões "Levei meus netos ao Morumbi Shopping domingo", conta o senador.

"Imagine como eu e outros avós reagiríamos caso um bando de cavalões cismasse em
dar um rolê' por lá."

Bárbaros O tucano se diz incomodado com o tom do debate sobre o fenômeno. "Ir ao

shopping barbarizar não é um ato de esquerda. Tem gente saudosa de uma revolução
que não fez e não fará."

Pagantes Para o líder do PSDB, a defesa dos "rolês" é causa de "bacaninhas e
politicamente corretos". Ele acrescenta que os lojistas "pagam caro" pelo ponto e
podem ser prejudicados durante a correria dos jovens.

Doutrina O governo paulista recomendou que a PM evite "excessos", mas autorizou

que siga a doutrina que prevê o "uso progressivo da força" para conter tumultos.

Efeito moral Na prática, isso significa que não está descartado o uso de bombas de

efeito moral em áreas externas de centros comerciais.

Elite branca O ex-governador Cláudio Lembo (PSD) critica a reação aos "rolês". "Isso

não é problema de polícia. Os jovens não estão fazendo nada de errado", diz.
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Constituição Lembo afirma que o shopping é um espaço de acesso público e que sua
administração não pode escolher quem entra. "Está na Constituição."

Beijoqueiros O ex-governador se divertiu ontem com o jovem que disse à Folha ter
beijado 16 meninas num "rolê". "Isso passa. E os jovens vão continuar a ir ao shopping
para beijar."

Tô fora Luiza Erundina disse ontem a Marina Silva que não aceita ser candidata ao
governo de São Paulo pelo PSB. A deputada avisou que concorrerá à reeleição.

Plano Y Com o "não", Marina fica com opções de menos peso eleitoral. Deve escolher
entre Walter Feldman (PSB) e Ricardo Young (PPS), cuja sigla quer apoiar Geraldo
Alckmin (PSDB).

Tertius Insatisfeita com a guerra no PT pelo Ministério da Saúde, Dilma tem uma carta

na manga: Arthur Chioro, secretário em São Bernardo do Campo. O prefeito Luiz
Marinho (PT) já foi avisado.

Visita à Folha José Eduardo Cardozo, ministro da Justiça, visitou ontem a Folha,
onde foi recebido em almoço. Estava acompanhado de Bárbara Lobato, assessora de
comunicação.

com ANDRÉIA SADI e BRUNO BOGHOSSIAN

tiroteio

"Casamento só pode existir se as duas partes quiserem. Se o PT do Rio não quiser
continuar casado com o PMDB, paciência."

DO DEPUTADO EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ), sobre a intenção do PT de lançar Lindbergh Farias ao governo
fluminense, contra Luiz Fernando Pezão (PMDB).

contraponto

O velho e o careca

A velha amizade entre os tucanos Fernando Henrique Cardoso e José Serra sempre
foi permeada por provocações. Ao deixar o Ministério do Planejamento para disputar a
Prefeitura de São Paulo, em 1996, Serra virou alvo de "bullying" presidencial. A uma
plateia de engravatados, FHC afirmou que considerava o aliado "um irmão".

--Mas eu me sinto como se fosse um irmão mais velho dele... --disse, na posse do
ministro Antonio Kandir.

--O Serra não gosta que eu diga que eu sou mais velho. Mas ele é careca! --emendou
Fernando Henrique, provocando gargalhadas no Palácio do Planalto.
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