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Futuro e renovação

O sistema econômico-

fi nanceiro apresenta um 

elemento intermediário 

complicador das 

atividades

Para importar, seja dos 
EUA ou de outros paí-
ses, é preciso primeiro 

comprar dólares, ou euros, 
um pouco mais caro, mas tudo 
não passa de papel impresso. 
Se o preço do dólar varia, tudo 
acompanha, seja o valor das im-
portações ou das exportações. 
No Brasil, a Petrobras para tirar 
o atraso aperta no preço dos 
combustíveis devido ao preço 
e à variação cambial. Parece 
que temos vivido um forte 
artifi cialismo econômico que 
algum dia terá de ser sanado 
com algo mais natural.

Países como o Brasil enfren-
tam as jogadas da gangorra 
cambial. Quando a gangorra 
do real desce, com a desvalo-
rização, é oportunidade para 
a entrada de dólares. Quando 
o real valoriza lá em cima é a 
hora da saída gorda de dólares. 
Vamos ver que jogo é esse. 
Enquanto os maiorais EUA 
e China buscam algum tipo 
de ajuste aceito por ambos, 
ocorre o pressentimento de 
alívio temporário para a guerra 
comercial. Resta saber que 
difi culdades vão sobrar para 
a turma de baixo, fragilizada 
e desorganizada como o Brasil.

Está chegando a hora do 
ajuste monetário com possibi-
lidade de piora para o Brasil e 
outros países. Mas essa piora 
reduz o consumo o que poderá 
acabar afetando até o volume 
das exportações da China. É o 
mundo da fantasia criado pelo 
homem quando esse descobriu 
que podia criar dinheiro do 
nada e foi montando castelos 
de areia sem a base firme 
natural. Agora temos muitas 
dívidas, muita ociosidade pro-
dutiva, pouco trabalho, e muita 
necessidade de consumo não 
atendida.

O prolongado regime de 
trabalho escravo trouxe graves 
consequências para o Brasil. 
Faltou preparo para a vida da 
população liberada das fazen-
das. Não basta o pão para o 
corpo, é preciso também o pão 
para a alma para formar uma 
nação forte, com população 
apta a buscar o atendimento 
das necessidades para uma 
existência condignamente 
humana. O país fi cou dividi-
do devido à falta de esforço 

para a integração e hoje as 
difi culdades se tornaram ainda 
maiores com o crescimento da 
população. 

A data de 13 de maio de 1888 
poderia ter se tornado a grande 
oportunidade do governo e 
elites de transformar o Brasil 
numa verdadeira nação ao não 
planejar a integração da mão 
de obra liberada das fazendas 
e não dando escola alfabe-
tizadora aos descendentes, 
mas esse momento crítico foi 
estupidamente perdido.

O problema do Brasil foi ter 
deixado as raposas tomando 
conta do galinheiro. A galinha 
punha cobiçados ovos de ouro 
e a nação se acomodou em 
berço esplêndido. É preciso 
despertar desse pesadelo 
através de bom preparo para a 
vida, gerando oportunidades e 
esperança de que com trabalho 
sério haverá melhora geral. 
Mas antes é necessário tirar 
as raposas do galinheiro - as 
nacionais e as internacionais. 

De tanto ver triunfar a 
corrupção e as nulidades no 
poder, o populismo tem atraí-
do atenção de muitas pessoas 
desanimadas com a gestão 
displicente que, ao contrário, 
deveria ter promovido o pro-
gresso efetivo.

Miséria e falta de bom pre-
paro para a vida estão trauma-
tizando o Brasil com atos de 
descontentamento e violência. 
Desemprego e queda na renda 
estão travando a economia. O 
mundo está perdendo a sua 
ingenuidade e enfrenta uma 
situação muito difícil, mas a 
classe política só pensa em 
vencer eleições. 

O futuro da humanidade não 
é animador. Em geral, poucos 
seres humanos assumem res-
ponsabilidade com o futuro. 
De longa data falta verdade e, 
habilmente, as reais intenções 
têm sido acobertadas. Mas es-
tamos no século em que tudo 
se acelera e nada fi ca oculto. É 
preciso enfrentar a realidade, 
mas também incentivar a sin-
cera vontade de renovar tudo 
que esteja em desacordo com 
as leis naturais da Criação, pois 
o que estiver em oposição a elas 
perderá a base de sustentação, 
devendo ruir naturalmente.
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Autor do projeto que torna públicas as informações sobre isenções fi scais, Randolfe Rodrigues, 

conversa com Romero Jucá e Eduardo Braga, favoráveis a mudanças no texto.

O texto do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-
-AP) foi aprovado no dia 

12 de junho, mas a Casa ainda 
precisa votar um destaque que 
limita o alcance da proposta. O 
Código Tributário Nacional pro-
íbe a divulgação de informações 
sobre a situação econômica ou 
fi nanceira dos cidadãos. 

A norma também veda a 
publicação de dados sobre a 
natureza e o estado de negócios 
ou atividades desenvolvidas 
por eles. Mas o próprio Código 
estabelece algumas exceções: 
a Receita pode revelar, por 
exemplo, informações sobre a 
inscrição na dívida ativa da Fa-
zenda Pública ou ainda sobre o 
parcelamento e a moratória de 
débitos tributários. O projeto 
cria uma nova exceção para 
permitir a divulgação dos benefi -
ciários de renúncias de receitas.

A Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) classifi ca como 
renúncia de receita benefí-
cios como anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, 
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O ministro do STF, Edson 
Fachin, determinou ontem 
(27) que o plenário da Corte 
deve decidir sobre o pedido 
da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) para homo-
logar a rescisão do acordo de 
colaboração dos executivos do 
grupo J&F. Ainda não há data 
marcada para o julgamento, 
mas o colegiado deve anali-
sar o caso somente a partir 
de agosto, após o período de 
recesso de julho na Corte. No 
despacho em que encaminha 
o caso ao plenário, Fachin 
concedeu prazo de cinco dias 
para que as partes no processo 
indiquem as provas que pre-
tendem produzir.

Em setembro do ano pas-
sado, o ex-procurador-geral 
da República Rodrigo Janot 
pediu ao Supremo a rescisão 
do acordo de colaboração de 
Joesley Batista, um dos sócios 
do grupo J&F, e do executivo 
do grupo Ricardo Saud. Desde 

Ministro do STF, Edson Fachin.
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A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa da 
Câmara aprovou  o projeto do 
Senado, que isenta de Imposto 
de Renda (IR) a aposentadoria 
e a pensão até o limite mensal 
de R$ 3,8 mil para contribuintes 
com mais de 70 anos. O texto 
ainda prevê a isenção parcial 
e progressiva do tributo para 
idosos a partir dos 66 anos. Com 
essa idade, o cidadão terá des-
conto de 20% no IR que incide 
no valor da aposentadoria até 
R$ 3,8 mil mensais. O desconto 
vai subir 20 pontos percentuais 
por ano até a isenção total aos 
70 anos.

Atualmente, apesar de a lei 
assegurar a isenção total de 
Imposto de Renda aos apo-
sentados e pensionistas com 
mais de 65 anos, o benefício 
atinge apenas quem recebe 
até o dobro do teto de isen-
ção assegurado a todos os 
contribuintes, que hoje é de 
R$ 1.566,61. Portanto, pela lei 
atual a isenção total é apenas 
para os aposentados, pensio-

O relator, deputado Fábio Trad (PSD-MS).

A Comissão de Seguridade 
Social da Câmara aprovou, com 
mudanças, o projeto do Senado, 
que obriga os estabelecimentos 
que vendem alimentos a ofere-
cer, em gôndolas específi cas, 
produtos adequados para o 
consumo de pessoas com doen-
ça celíaca. Os portadores dessa 
doença têm reações adversas ao 
glúten, proteína encontrada em 
cereais como o trigo, o centeio 
e a cevada.´

De acordo com o substitutivo 
aprovado pela comissão, de 
autoria do deputado Mandetta 
(DEM-MS), um regulamento a 
ser elaborado depois da trans-
formação da proposta em lei 
indicará uma cota mínima de 
produtos sem glúten a ser ofe-
recida, a depender do tamanho 
e do tipo do estabelecimento. 
Além disso, os comerciantes 
que vendem alimentos “in 
natura” deverão informar, nos 
locais onde ficam expostos 
esses artigos, a presença ou 
ausência de glúten.

Ao aproveitar pontos de ou-
tros projetos que tramitam em 
conjunto, o substitutivo do rela-
tor também cria o “Dia Nacional 
da Pessoa com Doença Celíaca”, 
a ser celebrado em 20 de maio 
de cada ano. A ideia é aproveitar 
essa data para realizar ações 
relacionadas à luta contra a 
doença.  O texto aprovado pela 
comissão também cria a Política 
Nacional de Apoio às Pessoas 
com Doença Celíaca, que terá 

Deputado Mandetta: cerca

de 3% dos brasileiros

apresenta doença celíaca.
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O senador José Medeiros (Pode-MT) 
criticou ontem (27) a decisão da Segun-
da Turma do STF de conceder liberdade 
provisória a presos condenados em se-
gunda instância, como o ex-ministro e 
ex-deputado José Dirceu. Condenado a 
30 anos de prisão pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, Dirceu foi solto. 
Para Medeiros, o STF está agindo com 
parcialidade.

Ele ressaltou que a segunda instância 
da Justiça é a etapa em que se encerra 

a apresentação e análise de provas, e 
depois dela, a culpa já está configurada, 
podendo haver recurso apenas para 
detalhes, questões menores, mas não 
uma alteração da culpabilidade. Ou seja, 
José Dirceu foi julgado e considerado 
culpado, e para Medeiros não deveria 
ter sido solto. O parlamentar afirmou 
que o assunto incomoda a sociedade 
brasileira, porque o rigor da lei está 
“servindo para o Chico e não para o 
Francisco”. 

Segundo o senador, ou somos escravos 
da lei ou nosso tecido jurídico e social 
vai derreter. “A lei precisa ser para todos 
para que a sociedade funcione, não pode 
ser só para ladrão de galinha”, disse, 
ao sugerir que o Congresso Nacional, 
como representante do povo brasileiro 
e de seus anseios, discuta as decisões 
das ‘casas vizinhas’, como o Judiciário, 
para exercer a previsão constitucional 
de freios e contrapesos entre os Três 
Poderes (Ag.Senado).

Datena pode atrair 
eleitores em busca 
do novo

São Paulo - A pré-candidatu-
ra do apresentador de TV José 
Luiz Datena ao Senado pelo 
DEM, confi rmada na manhã 
de ontem (27), refl ete a busca 
de parte do eleitorado brasi-
leiro por nomes que venham 
de fora do sistema político, 
os chamados outsiders. Para 
especialistas, a candidatura 
também pode fortalecer a sigla 
e aumentar a projeção nacional 
do DEM.

Ricardo Caldas, professor de 
ciência política da UnB, acredita 
que a população brasileira tem 
“sede” de novos nomes porque 
os existentes no cenário atual 
estão desgastados. “O fenôme-
no dos outsiders veio para fi car 
e as pessoas realmente querem 
isso. Por isso, o Datena tem um 
patrimônio muito grande”, ex-
plica. Para Caldas, nomes como 
os presidenciáveis Ciro Gomes 
(PDT), Marina Silva (Rede), 
Alvaro Dias (Podemos) e Jair 
Bolsonaro (PSL) tentam adotar 
um discurso de outsider por 
serem de legendas de menor 
expressão, mas não estão fora 
do sistema político. 

Ciro e Marina, por exemplo, 
são ex-ministros, enquanto 
Alvaro Dias é senador pelo 
terceiro mandato consecuti-
vo e Bolsonaro acumula sete 
mandatos na Câmara. “Hoje as 
pessoas buscam nomes que não 
estejam envolvidos no sistema 
político. Muitos gostariam de 
ser ‘zero quilômetro’, mas não 
são. A questão é diferenciar 
o discurso da prática de um 
outsider”, afi rma.

Datena chegou a ser fi liado 
do Partido dos Trabalhadores 
(PT) entre 1992 e 2015, quando 
deixou a legenda para entrar 
no Partido Progressista (PP), 
de Paulo Maluf. Na época, o 
apresentador cogitava dispu-
tar a Prefeitura de São Paulo, 
mas acabou desistindo. Em 
setembro de 2017, fi liou-se ao 
Partido Republicano Progres-
sista (PRP) e, desde abril de 
2018, está no DEM. Em meados 
deste mês, interlocutores do 
partido disseram avaliar até 
a possibilidade de lançar uma 
candidatura do apresentador 
à Presidência, como revelou o 
site BR18. Dentro da legenda, 
há quem sugira também a opção 
de ser vice na chapa do tucano 
Geraldo Alckmin (PSDB) (AE).

Projeto sobre informações de 
benefícios fi scais terá nova votação

O Plenário do Senado retoma na próxima terça-feira (2) a votação do projeto que autoriza a Fazenda 
Pública a tornar públicos os nomes de todos os benefi ciários de renúncias de receitas da União

concessão de isenção e alte-
ração de alíquota ou base de 
cálculo que implique redução 
de tributos ou contribuições. 
Em 2018, esse gasto indireto 
pode alcançar a cifra de R$ 
283,4 bilhões — o equivalente 
a 4% do PIB. A divulgação dos 
benefi ciários valeria tanto para 
as pessoas jurídicas quanto 
para as pessoas físicas. Para 

Randolfe Rodrigues, seria “a 
mais importante regra de trans-
parência dos últimos anos”.

“Está mais do que provado 
que um dos maiores atos indi-
retos de corrupção por parte 
do poder público é conceder 
isenções fi scais sem a divulga-
ção daquele que foi benefi ciado. 
Este é um princípio elementar 
de transparência: conhecer 

quem recebe favores fi scais do 
Estado brasileiro possibilitará 
saber como funciona a estrutu-
ra tributária e a concentração 
de renda no Brasil. Hoje é 
impossível fazer um levanta-
mento sobre quem são os mais 
ricos, porque não é possível ter 
conhecimento desses dados “, 
argumenta Randolfe Rodrigues 
(Ag.Senado).

Anulação da delação da
J&F vai ao plenário do STF

então, Edson Fachin, relator do 
caso, analisa a questão. Segun-
do a PGR, os acusados omitiram 
da procuradoria a participação 
do ex-procurador Marcelo Mil-
ler a favor dos interesses do 
grupo J&F e uma suposta conta 
bancária de Saud no Paraguai. 

No entanto, para a procu-
radoria, as provas que foram 

obtidas e que basearam 
investigações penais contra 
vários investigação deverão 
ser mantidas. Após pedido 
de rescisão, Fachin decretou 
a prisão de ambos, mas eles 
conseguiram liberdade provi-
sória a partir de uma decisão 
da Justiça Federal em Brasília 
(ABr).

Normas para
exposição e venda

de produtos sem glúten

objetivos como a divulgação de 
informações sobre a doença, 
incluindo seus sintomas, fre-
quência na população e forma 
de controle; e a garantia de 
acesso dos pacientes a políticas 
públicas diferenciadas.

O Poder Público fi cará obri-
gado a fornecer merenda dife-
renciada para estudantes com 
doença celíaca matriculados na 
rede pública de ensino. O subs-
titutivo considera como direito 
da pessoa com essa doença o 
acesso regular a alimentos sem 
glúten. O projeto, que precisa 
ser votado no Plenário, ainda 
será analisado pelas comissões 
de Desenvolvimento Econômi-
co; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Isenção maior de Imposto 
de Renda para idosos

nistas e militares reformados 
que recebem até R$ 3.133,22.

Para o relator, deputado Fá-
bio Trad (PSD-MS), os idosos 
precisam de incentivos fi nan-
ceiros que os auxiliem em uma 
fase da vida em que, em regra, 
os gastos com saúde aumen-
tam muito. “Tal medida vai ao 
encontro da Constituição, que 
elenca como dever da família, 

da sociedade e do Estado o 
amparo das pessoas idosas, 
defendendo sua dignidade e 
bem-estar”, disse. O deputado 
Gilberto Nascimento (PSC-SP) 
defendeu a aprovação do texto. 
“O governo provavelmente vá 
criar difi culdades ao projeto. 
Mas acho que não se reduz ar-
recadação em um projeto como 
esse”, afi rmou (Ag.Câmara).

Senador critica libertação de Dirceu pelo STF


