
O Brasil precisa de um 
choque liberal

O Brasil vive delicado 

momento. Não se trata 

apenas de crise política 

ou econômica, o que 

preocupa é a crise de 

fi rmeza de decisão, de 

rumos para o país

Talvez fosse este o mo-
mento de fi rmar posi-
ções, abandonar dog-

mas superados e adotar o 
modernismo administrativo. 
Fundamentado tal ideia em 
pesquisas e análises, vejo que 
seria oportuno buscar um 
modelo consentâneo com a 
globalização e aplicar o libera-
lismo, receita com a qual países 
de menor potencialidade su-
peraram suas crises e atrasos.

O termo liberalismo preo-
cupa os ultrapassados ad-
versários da modernidade do 
século XXI, ou seja, aqueles 
apegados a sistemas decaídos 
ou decadentes. Liberalismo 
não é nenhuma ameaça, é o 
caminho que as nações livres 
e inteligentes adotam – com 
sucesso. O liberalismo político 
baseia-se na premissa de que 
não seria necessária a exis-
tência de um poder absoluto 
para gerir a vida da sociedade; 
e o liberalismo econômico é 
a defesa da emancipação da 
economia de qualquer dogma 
externo a ela mesma, ou seja, 
a eliminação de interferências 
provenientes de qualquer 
meio, inclusive e principalmen-
te governamental.

Basta simples leitura da 
história recente de algumas 
nações para compreensão do 
que isso representaria para o 
nosso país. Estudo do Banco 
Mundial relaciona políticas 
favoráveis ao mercado como 
maior engajamento em comér-
cio e liberalização fi nanceira, 
com níveis de crescimento 
mais elevados. O banco con-
cluiu que os países tidos como 
“mais globalizados” tiveram no 
período avaliado média anual 
de crescimento acima de 5%, 
contra apenas 1,4% dos “me-
nos globalizados”. Políticas 
liberais, diz o relatório, foram 
positivas.

Um dos comparativos, por 
ser mais evidente, refere-se 
às duas Coreias. A do Norte, 
com regime comunista onde 
o estado é dono de tudo, a 
tudo e a todos comanda, é 
exemplo de atraso político e 
principalmente econômico e 
social, nação em que a pobreza 
é assustadora. Recente notícia 
cita até canibalismo, por causa 
da fome em províncias rurais. 
O país tem uma economia au-
tárquica e altamente centrali-
zada, o comércio internacional 
é muito restrito, a economia 
não tem como crescer, o PIB 
é constantemente negativo e 
o PIB per capita não chega a 
2 mil dólares. 

Em contraposição, a Coreia 
do Sul, que adota o liberalismo 
amplo, era na década de 1950 
mais pobre do que o Haiti, e 
hoje possui pujante desenvol-
vimento econômico, político e 
social, sendo país líder entre 
os “tigres asiáticos”; seu PIB 
beira os US$ 2 bi e o PIB per 
capita é de 28 mil dólares 
(dados de 2013); possui indús-
tria moderna e competitiva e 
elevada posição no comércio 
internacional.

Suécia e Canadá sãos outras 
duas nações que aprenderam 
com seus erros e se deram 
bem. A Suécia, durante quase 
30 anos teve uma população 
dependente dos serviços do 
Estado, crescia o emprego 
público e diminuía no setor pri-
vado, a política assistencialista 

descontrolada provocava dé-
fi cit orçamentário e a infl ação 
chegava a níveis inacreditáveis 
para os padrões do país, os gas-
tos públicos atingiam 67% do 
PIB e os impostos aumentavam 
de maneira preocupante. 

Após adotar o sistema liberal 
democrata melhorou a efi ciên-
cia da economia produtiva e da 
arrecadação fi scal, mesmo com 
alíquotas tributárias menores. 
Em 2012 a infl ação foi de 1.1. 
O país benefi ciou-se também 
de sua coesão étnica, social e 
cultural e do cultivo de valores 
tradicionais como honestida-
de, frugalidade e parcimônia. 

O Canadá também viveu 
experiência socializante e a 
situação fi scal se deteriorou. 
Hoje o país exibe notável de-
sempenho em prestação social 
à população com orçamentos 
públicos controlados, equi-
librados. A partir da década 
de 1990 a economia decolou, 
havendo redução da relação 
dívida pública/PIB. Isto acon-
teceu com adoção de políticas 
liberais. O país passou relati-
vamente bem pelas recessões 
de 2001 e 2009. Em 2012 a 
infl ação foi de 1.6. 

Enquanto isso, aqui no Bra-
sil, seguimos com propostas 
equivocadas, que esquecem 
que quem gera empregos é a 
iniciativa privada. Deveríamos 
incentivar a produção, porém 
oneramos as empresas para 
custear a máquina pública, 
aumentamos impostos e pa-
ralisamos a indústria. A nossa 
carga tributária alcança 38% 
do PIB, ou seja, os cofres pú-
blicos recebem um valor que 
equivale a mais de um terço do 
que o país produz. A economia 
brasileira está verdadeira-
mente danifi cada, o que gera 
refl exos negativos em todos os 
setores da vida nacional.

O governo deve investir nas 
pessoas, educacional e profi s-
sionalmente, estimular e dar 
condições para o empreende-
dorismo que gera emprego e 
renda e reduz a informalidade, 
em grande parte causada por 
programas assistencialistas 
que induzem o benefi ciário a 
não trabalhar para não perder o 
bônus, caso típico do Bolsa Fa-
mília. Liberalismo pressupõe a 
liberdade de iniciativa para o 
desenvolvimento individual e 
coletivo. 

Abraham Lincoln preconizou 
em sua Mensagem aos Homens 
que Dirigem o Povo: “Não 
poderás ajudar aos homens 
de maneira permanente se 
fi zeres por eles aquilo que 
eles podem e devem fazer por 
si próprios”. Em vez disso, o 
governo brasileiro se apropria 
de rendas e recursos que o 
setor privado utilizaria melhor 
para a inovação e aumento 
da produtividade. É urgente-
mente necessário redefi nir a 
infl uência e a ingerência do 
Estado na economia privada.

A conclusão lógica é que 
o governo está precisando 
de um choque de gestão, de 
eficiência, começando pela 
redução da máquina pública, 
eliminação ou fusão de Minis-
térios (atualmente existe pro-
posta tramitando na Câmara 
Federal). O essencial, mesmo, 
é modernizar e otimizar a ad-
ministração, adotar política de 
transparência, pois a gestão 
pública como está é de total 
inefi ciência e assim não pode 
gerar e aplicar políticas efi ca-
zes para o desenvolvimento do 
país e o bem-estar social dos 
brasileiros. 
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Apenas os líderes da opo-
sição na Câmara e no 
Senado, que integram 

o Conselho da República, se 
abstiveram de votar. Apesar de 
os conselhos não terem poder 
de veto, o presidente Temer 
decidiu convocá-los para con-
sultar a posição dos integrantes 
dos dois órgãos. A reunião teve 
a participação de ministros, 
parlamentares, militares e 
integrantes da sociedade civil.

Jungmann relatou que du-
rante a reunião o governo fez 
uma exposição dos motivos que 
levaram à intervenção. Entre 
eles, o ministro citou fatos como 
a interrupção de aulas nas es-
colas por causa da violência, o 
fato de comunidades no estado 
viverem sob o controle do crime 
organizado e de milícias e a 
necessidade de escolta armada 
para a entrega de encomendas 
dos Correios em localidades 
do Rio de Janeiro. O ministro 
disse que não se trata de uma 
intervenção militar, mas fe-
deral e civil e que os recursos 
necessários para a medida 
estarão disponíveis assim que 
o general Braga Netto, nomea-
do interventor, apresentar o 
planejamento.

Presidente Michel Temer durante reunião dos Conselhos da República e de Defesa Nacional.

Com o Orçamento de 2018 
já no limite do teto de gas-
tos, o governo federal terá 
que remanejar recursos de 
outras áreas para investir 
nas Forças Armadas, caso 
o Exército precise de mais 
dinheiro para atuar no Rio 
de Janeiro, de acordo com 
o ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles. Segundo o 
ministro, o governo está 
analisando, com o Exército, 
se há necessidade de apor-
tes adicionais, além dos já 
previstos no Orçamento 
deste ano. 

Esses recursos podem ser 
usados, por exemplo, para 
combustível ou armamento. 
“Certamente, o teto é uma 
limitação constitucional que 
será obedecida e as despesas 
de 2018 já estão no teto. 
Portanto, qualquer despesa 
adicional tem que ser rema-
nejada de outra área”, disse 
após participar, no Palácio 
da Alvorada, de reunião do 
Conselho da República e do 

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

O governador do Rio de 
Janeiro, Luiz Fernando Pezão, 
disse ontem (19) que os órgãos 
de segurança pública do Rio já 
estão trabalhando em conjunto 
com as Forças Armadas, mas 
afi rmou que ainda não foi dis-
cutida a possibilidade de mais 
recursos federais acompanha-
rem a intervenção decretada 
no estado na área de segurança 
pública. “Até agora não discuti-
mos nenhum recurso novo para 
a área de segurança”, disse. 

Ele defendeu que, apesar 
de não ter os maiores índices 
de violência do país, o Rio de 
Janeiro tem peculiaridades 
que motivaram a intervenção, 
como a quantidade de estradas 
federais e o tráfi co de armas pe-
sadas. “Fuzil é arma de guerra 
em qualquer lugar do mundo. 
Quando um cidadão está por-
tando um fuzil, são as Forças 
Armadas para combater, não 
é a polícia”, disse Pezão, que 
continuou: “Bandido portando 
fuzil quem tem que cuidar são 
as Forças Armadas. Não é a PM 
sozinha ou a Polícia Civil que 
vão resolver esse problema”.

Pezão participou da reaber-
tura da Biblioteca Parque da 
Rocinha, que estava fechada 
desde dezembro de 2016. Se-
gundo ele, o estado pretende 
ampliar o horário integral em 

Governador Luiz Fernando 

Pezão participou da cerimônia 

de reabertura da Biblioteca 

Parque da Rocinha, no Rio.
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A Câmara analisa o projeto 
que reajusta os valores do pro-
grama Bolsa-Atleta. Segundo o 
autor da proposta, o deputado 
licenciado Felipe Carreras 
(PSB-PE), os valores do bene-
fício que estão congelados há 
mais de seis anos, difi cultando 
a sobrevivência e manutenção 
dos atletas.

O projeto também prevê que 
os recursos serão liberados 
mensalmente pelo Ministério 
do Esporte, mediante depósito 
em conta bancária do atleta ou 
de seu representante legal, no 
caso de esportista com idade 
inferior a 18 anos. O objetivo 
do autor é garantir o pagamento 
em dia dos benefícios.

O Bolsa Atleta conta com seis 
categorias de incentivo, que 
variam de R$ 370 a R$ 15 mil 
mensais e dependem dos resul-
tados dos atletas. O texto altera 
a lei que instituiu a Bolsa-Atleta, 
e prevê os seguintes reajustes: 
 • atleta de base – de R$ 370 

para R$ 530;
 • atleta estudantil – de R$ 

370 para R$ 530;
 • atleta nacional – de R$ 925 

para R$ 1.300;
 • atleta internacional – de R$ 

1.850 para R$ 2.600;
 • atleta olímpico ou parao-

límpico – de R$ 3.100 para 
R$ 4.400;

 • e atleta pódio - de R$ 15 
mil para R$ 21 mil.

Crime cometido em 
evento poderá ter 
pena maior

O crime cometido durante ou 
por ocasião de evento esportivo 
ou cultural, como jogos de fute-
bol ou shows, poderá agravar a 
pena do réu. A medida consta 
no projeto do deputado Tiririca 
(PR-SP), em tramitação na Câ-
mara. O projeto altera o Código 
Penal ao prever algumas situ-
ações consideradas agravantes 
da pena do criminoso, como a 
reincidência, o emprego de fogo 
e explosivo, ou por motivo fútil 
ou torpe.

Para Tiririca, os crimes co-
metidos em estádios de futebol 
ou eventos culturais devem 
ter o mesmo tratamento. Ele 
argumenta que o Estado deve 
tomar as medidas necessárias 
para garantir o exercício pleno 
dos direitos culturais, que estão 
previstos na Constituição. “E 
tais medidas, em nossa visão, 
devem passar, também, pela 
punição mais rigorosa daqueles 
que cometem crimes em even-
tos culturais ou esportivos”, 
disse. O projeto será analisado 
em caráter conclusivo pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Conselhos aprovam intervenção 
federal na segurança do Rio de Janeiro
A maioria dos integrantes dos conselhos da República e de Defesa Nacional, reunidos ontem (19) no 
Palácio do Planalto, aprovou a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, informou o 
ministro da Defesa, Raul Jungmann

Jungmann explicou que du-
rante a reunião, o Comando do 
Exército observou que devem 
ser necessárias medidas com-
plementares para a atuação 
das Forças Armadas no Rio de 
Janeiro. Uma ação citada foi a 
possibilidade de usar o man-
dado de busca e apreensão de 
captura coletiva. Ele explicou 
que se trata de um tipo de man-
dado mais abrangente que não 
restringe a busca a uma área 
específi ca, prevendo assim os 
deslocamentos de criminosos.

Os representantes dos parti-
dos de oposição argumentaram 
que se abstiveram de votar 
devido à falta de informações 
suficientes que justifiquem 
a intervenção. Segundo o 
senador Humberto Costa (PT-
-PE), durante a reunião dos 
conselhos, não foi apresentado 
nenhum dado consistente sobre 
o aumento da criminalidade no 
Rio e nem um planejamento 
detalhado de como os recursos 
serão alocados para executar a 
intervenção. O senador consi-

dera que a decisão foi baseada 
em notícias de jornais e “foi 
tomada muito mais no calor do 
debate provocado por cenas do 
carnaval do que efetivamente 
de uma decisão devidamente 
balizada”.

O líder da minoria na Câmara, 
José Guimarães (PT-CE), tam-
bém se absteve durante a con-
sulta e avaliou que o decreto “foi 
um tiro no escuro” que poderá 
resultar em consequência para 
a sociedade e para as Forças 
Armadas (ABr). 

Meirelles: governo pode remanejar 
recursos para intervenção no Rio

Conselho da Defesa Nacional, 
com o presidente Michel Te-
mer. Perguntado se os cortes 
serão feitos em investimen-
tos, Meirelles disse que não 
existe essa definição.

“Podemos ser cortes de 
despesas de outras áreas”. Ob-
servou, no entanto, que ainda 
não há defi nição da necessi-
dade desse aporte adicional. 
O teto de gastos  estabelece a 
infl ação do ano anterior como 
limite para o crescimento 

dos gastos da União no ano 
vigente. Para 2018, o limite 
do crescimento em relação a 
2017 é de 3%. Para cumprir a 
meta do Orçamento para este 
ano, o governo anunciou um 
ajuste de R$ 16,2 bilhões. As 
medidas incluem a suspen-
são e o contingenciamento 
(bloqueio temporário) de 
despesas para cumprir a meta 
de défi cit primário de R$ 159 
bilhões para este ano e o teto 
de gastos (ABr).

Pezão: ainda não foram 
discutidos recursos 

para segurança no Rio

Projeto reajusta valores 
do programa Bolsa-Atleta

escolas situadas em favelas do 
Rio de Janeiro. Ao discursar 
na reabertura da biblioteca, o 
governador afi rmou que, se o 
ensino em tempo integral nos 
Centros Integrados de Educa-
ção Pública (Cieps) tivesse sido 
mantido desde a década de 80, a 
situação de violência no estado 
seria diferente.

“Se tivéssemos acreditado 
naquele projeto há anos atrás, 
agora não estaríamos precisan-
do construir mais presídio, mais 
casa de detenção, mais Degase 
[Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas] “, fi nalizou.

A proposta estabelece ainda 
que os reajustes na Bolsa-
-Atleta ocorrerão anualmente 
e corresponderão à variação do 
INPC, acumulada nos 12 meses 
anteriores ao mês do reajuste. 
Conforme Carreras, o benefício 
tem sido um meio de garantir 
o sustento familiar e a compra 
de equipamentos pelos atletas, 
facilitando sua dedicação ao es-
porte. A proposta será analisada, 
em caráter conclusivo, pelas co-
missões do Esporte; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

A senadora Ana Amélia 
(PP-RS) disse ontem (19) ter 
mudado sua opinião sobre o 
decreto de intervenção federal 
no Rio de Janeiro. Inicialmente, 
a senadora se manifestou con-
trariamente à medida, dizendo 
preferir uma força-tarefa à 
intervenção. Mas diante da opi-
nião favorável dos moradores 
do Rio, que “sabem melhor do 
que a situação de insegurança 
e da criminalidade no estado”, 

Ana Amélia reconheceu moti-
vos para apoiar a intervenção.

“Até pelo detalhe de ser uma 
intervenção temporária e uma 
intervenção que não afeta o 
funcionamento administrativo 
e político do Rio de Janeiro. Não 
é uma intervenção, a não ser 
na área de segurança pública. 
Talvez seja o remédio amargo 
que precisa ser dado neste 
momento grave e agudo”  (Ag.
Senado).

Ana Amélia apoia intervenção no Rio


