
Quando a política 
imita a ciência

Pouco divulgada na 

mídia nacional, é 

notável a descoberta, 

por equipe de biólogos 

brasileiros e canadenses 

da Universidade de 

Toronto, da primeira 

ave híbrida conhecida, o 

Lepidothrix vilasboasi

Passarinho amazônico 
verde e amarelo, conhe-
cido como dançador-

-de-coroa-dourada, resulta 
do inusitado cruzamento das 
espécies Lepidothrix iris, cujo 
nome popular é cabeça-de-
-prata, e Lepidothrix nattereri, 
o uirapuru-de-chapéu-branco.  
É interessante notar, numa 
analogia do brilhante trabalho 
dos cientistas com a Operação 
Lava Jato, que, do mesmo 
modo que a vida imita a arte, 
a política pode assemelhar-se 
à ciência. 

Pois bem, no poluído ecos-
sistema abrangido pelas in-
vestigações da Polícia Federal 
e do Ministério Público, indi-
ciamento e sanção penal dos 
envolvidos, também surgiu 
uma criatura híbrida, o Homo 
periscelides, ou homem-torno-
zeleira. Ele resulta da insólita 
prevaricação (sem qualquer 
alusão ao sentido bíblico do 
termo...) entre duas espé-
cies: o Corrumpere politicus, 
impopularmente chamado de 
político corrupto, e o Putridis 
entrepreneur, ou empresário 
corruptor, numa tradução livre 
do latim. Como híbrido da amo-
ralidade, o Homo periscelides 
tem imensa difi culdade em 
reproduzir atos e conceitos 
éticos. 

Seu comportamento apre-
senta caracteres muito pre-
sentes nas espécies das quais 
resulta: enorme apetite pelo 
erário; caráter gregário em tor-
no de atividades parasitárias 
(algo que pode ser chamado de 
“tendência à formação de qua-
drilha”); total desapego pelo 
habitat (também conhecido 
como “ausência de patriotis-
mo”); nenhuma empatia com 
a população de Homo sapiens 
sapiens (atitude defi nida, em 
linguagem não científi ca, como 
“tô nem aí com o povo...”); e 
um exacerbadíssimo instinto 
de sobrevivência, expresso na 
facilidade com a qual entrega 
espécimes de seu próprio 
bando aos predadores (há-
bito defi nido como “delação 
premiada”).     

Dentre suas singularidades 
comportamentais, o Homo 
periscelides carrega em seu 

DNA uma característica muito 
marcante na espécie Corrum-
pere politicus: obsessão por 
impostos! Quanto mais, melhor 
para a sua sobrevivência e de 
seu predecessor genético, em 
detrimento dos demais mem-
bros da sociedade brasileira, 
que arca com uma das mais 
elevadas cargas tributárias 
do Planeta, cujos ônus são 
um dos obstáculos ao cresci-
mento econômico sustentado. 
Nosso bioma de impostos é 
um dos únicos do mundo que 
incluem os investimentos, 
desestimulando-os.

Além disso, contém imensas 
contradições, como o absurdo 
de taxar em 41%, na média, 
os materiais escolares. Todo 
início de ano letivo, como se 
tem visto na mídia, o peso da 
carga tributária é signifi cativo 
na composição dos preços 
de cadernos, lápis, canetas, 
réguas, fichários e outros 
itens importantes para a boa 
escolaridade. Contudo, quem 
está preocupado com o aperto 
do orçamento das famílias? Há 
tempos existem projetos, apa-
rentemente esquecidos, que 
reduzem ou zeram essa carga 
de impostos sobre produtos de 
primeira necessidade para os 
alunos e diretamente atrelados 
a uma prioridade pétrea defi ni-
da em nossa Constituição, ou 
seja, o ensino.

Ficção antropológica e bio-
lógica à parte, o Brasil, país 
de cientistas brilhantes, como 
os que descobriram o pássaro 
híbrido amazônico, trabalha-
dores e empresários muito 
determinados, competentes e 
idôneos, alguns políticos que 
honram o voto popular e uma 
sociedade pluralista e correta 
em sua maioria, precisa virar 
uma página importante de sua 
história. 

Para isso, é necessário 
elevar a política à missão 
democrática e institucional 
intrinsecamente ligada ao seu 
exercício, de colocar o Estado 
a serviço da sociedade! Isso 
signifi ca proporcionar condi-
ções mínimas de bem-estar, 
saúde, segurança, moradia e 
sobrevivência digna a todos 
os seres humanos! 

Portanto, é premente, na 
esteira da Lava Jato, extinguir 
a histrionice, a improbidade e 
o fi siologismo no setor público 
e na sua interação com a ini-
ciativa privada.
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O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, afi rmou que só será 
possível votar em março “um 
ou dois” projetos do pacote de 
15 propostas anunciado pelo 
governo federal em substitui-
ção à reforma da Previdência. 
“Desses 15 projetos, um ou 
dois estarão prontos para votar 
em março”, afi rmou Maia. Ele 
citou especifi camente a pro-
posta que regulamenta o re-
gistro eletrônico de duplicatas 
e projeto que muda as regras 
para inclusão de consumidores 
no cadastro positivo de nota 
de crédito.

A declaração de Maia con-
trasta com a do líder do gover-
no no Senado, Romero Jucá 
(PMDB-RR), que pediu mais 
cedo um esforço concentrado 
do Congresso, em março, para 
votar o pacote econômico 
anunciado pelo Palácio do 
Planalto. Entre os projetos 
tidos como prioritários, estão 
o que introduz a nova Lei de 
Licitações, o que promove a 
reforma do PIS/Cofi ns, o que 
defi ne um novo marco legal 

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

STF julgará 
em março o 
auxílio-moradia 

A presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministra 
Cármen Lúcia, marcou para o 
dia 22 de março o julgamento 
de mérito das liminares que 
garantiram o pagamento de 
auxílio-moradia a todos os 
magistrados do país, incluin-
do juízes federais, da Justiça 
Trabalhista, da Justiça Militar 
e estaduais. O pagamento foi 
liberado em 2014 pelo ministro 
Luiz Fux.

Ao deferir duas liminares, 
Fux determinou que os tribu-
nais fossem notifi cados para 
iniciarem o pagamento do be-
nefício, atualmente de R$ 4,3 
mil, por entender que o auxílio-
-moradia está previsto na Lei 
Orgânica da Magistratura. 

De acordo com a Advocacia-
-Geral da União (AGU), o custo 
anual do auxílio é de aproxima-
damente R$ 435 milhões. O caso 
chegou ao Supremo por meio de 
ações de alguns magistrados e a 
Associação dos Juízes Federais 
(Ajufe). Todos alegaram que o 
auxílio-moradia está previsto 
pela Loman, mas o pagamento 
não era cumprido (ABr).

O desembargador Alexandre 
Luiz Ramos, do TRT de Santa 
Catarina, afi rmou, ontem (21), 
que ainda é cedo para avaliar os 
efeitos das medidas da reforma 
trabalhista. Ramos lembrou 
que a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) é dos anos 
40, quando o Brasil ainda era 
um país rural e que, por isso, 
necessitava de atualização. A 
indicação de Ramos para mi-
nistro do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) foi aprovada 
ontem, após sabatina, pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado.

Na opinião de Alexandre Luiz 
Ramos, a reforma trabalhista 

atendeu os micro e pequenos 
empresários, ao prestigiar, por 
exemplo, a negociação entre as 
partes. “Para  fazer um simples 
acordo de banco de horas, era 
necessária intervenção sindi-
cal. Para esses pequenos, o 
acordo direto com os emprega-
dos facilita. Até porque, nesse 
setor, a relação é mais pessoal”, 
disse o desembargador. 

A indicação de Alexandre 
Ramos para o TST ainda preci-
sar passar por uma votação em 
regime de urgência no plenário 
do Senado. Ele foi indicado para 
a vaga aberta com a aposenta-
doria do ministro João Oreste 
Dalazen (ABr).

Segundo o ministro das Re-
lações Exteriores, Aloysio 
Nunes, os países trocaram 

experiências e informações de 
como aprofundar a colaboração 
para atender a essa emergência 
social. “É um surto volumoso 
de migração forçada de vene-
zuelanos que vêm no rumo de 
nossos países”, disse o chance-
ler brasileiro.

De acordo com Aloysio, 
o desejo dos países latino-
-americanos é que a Venezuela 
reencontre “seu caminho para 
a democracia”, com “o pro-
nunciamento livre do povo nas 
urnas”. Segundo a chanceler 
colombiana, María Ángela 
Holguín, os dois países querem 
“manter as portas abertas” 
para ajudar os venezuelanos 
que estão migrando em uma 
situação difícil. “Isso gera um 

Os chanceleres Aloysio Nunes e María Ángela, da Colômbia, 

durante reunião no Itamaraty.
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Em pronunciamento ontem 
(21), o porta-voz da Presidên-
cia da República, Alexandre 
Parola, afi rmou que a inter-
venção federal na segurança 
pública não tem fi m eleitoral. 
“A agenda eleitoral não é, nem 
nunca o será, causa das ações 
do presidente”, disse Parola em 
pronunciamento à imprensa.

De acordo com o porta-voz, o 
presidente Temer tomou a de-
cisão com base em demanda da 
sociedade. “O governo seguirá 
sua trajetória sem pautar-se pela 
busca do aplauso fácil, mas na 
rota fi rme das decisões corajosas 
que buscam enfrentar e resolver 
os dramas verdadeiros de nossa 
nação, sem nenhuma signifi ca-
ção eleitoral”, completou.

Desde o anúncio, a medida 
tem dividido opiniões de es-
pecialistas e parlamentares. O 
porta-voz disse também, sem 
citar nomes, que assessores e 

STJ torna ex-ministro 
Negromonte réu na 
Lava Jato

A Corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) deci-
diu ontem (21), por unanimi-
dade, aceitar denúncia contra o 
ex-ministro das Cidades Mário 
Negromonte (PP-BA). Dessa 
forma, ele passa à condição de 
réu na Operação Lava Jato. Na 
denúncia, apresentada pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
em outubro do ano passado, Ne-
gromonte é acusado de receber 
R$ 25 milhões em propina para 
benefi ciar empresas do setor de 
rastreamento de veículos.

A acusação teve como ponto 
de partida a delação premiada 
do doleiro Alberto Yousseff, e 
foi encaminhada ao STJ por 
Negromonte ocupar o cargo de 
conselheiro do Tribunal de Con-
tas dos Municípios da Bahia. A 
Corte Especial, colegiado do STJ 
responsável por julgar casos do 
tipo, decidiu também afastá-lo 
da função até que esteja conclu-
ída a fase de instrução penal do 
processo (ABr).

Impactos da migração venezuelana 
no Brasil e na Colômbia

Representantes dos governos do Brasil e da Colômbia se reuniram ontem (21), no Palácio Itamaraty, 
para discutir os impactos do aumento do fl uxo migratório de venezuelanos para os dois países

população local. O alto comis-
sário das Nações Unidas para 
Refugiados (Acnur), Filippo 
Grandi, disse que se compro-
meteu com o presidente Temer 
a buscar apoio da comunidade 
internacional para ajudar o 
Brasil na resposta à situação 
da imigração venezuelana para 
o país. 

No encontro, os ministros 
da Defesa brasileiro e colom-
biano, Raul Jungmann, e Luis 
Carlos Villegas, assinaram 
memorando de entendimento 
para ajuda à Colômbia na área 
de desminagem (operação de 
remoção de minas). A Colôm-
bia sofre com o problema das 
minas em seu território por 
ter enfrentado mais de 50 
anos de confl ito com as Farc. 
O acordo de paz foi assinado 
em 2016 (ABr).

desafi o maior para os países. 
Queremos dar condições para 
os venezuelanos de viver de 
forma tranquila nos nossos 
países”, afi rmou.

O Brasil vive uma situação 
complexa com a vinda de 

cidadãos venezuelanos para 
a região Norte, no estado de 
Roraima. Segundo estimativa 
da prefeitura de Boa Vista, mais 
de 40 mil pessoas do país vizi-
nho chegaram à cidade, o que 
corresponde a mais de 10% da 

Câmara deve votar apenas 
duas propostas do governo

das agências reguladoras, além 
de uma proposta que modifi ca a 
Lei Geral de Telecomunicações.

O presidente da Câmara res-
saltou que o pacote do governo 
é composto por medidas que já 
estavam sendo debatidas pelos 
parlamentares e que, por isso, 
“vai tramitar naturalmente” na 
Casa. Ele cobrou uma pauta 
nova que tenha foco na questão 
fi scal e projetou um rombo no 
cumprimento da regra do teto 

dos gastos em 2019. “Nós te-
mos dois grandes problemas 
para o ano que vem: a regra de 
ouro [princípio constitucional 
que proíbe emissão de dívida 
para pagar gastos correntes] 
e o teto de gastos. A projeção 
é que o teto de gastos tenha 
um estouro acima de R$ 20 bi-
lhões, então tem que se pensar 
algumas agendas que possam 
tratar da despesa pública”, 
afi rmou (Ag. Câmara).

Intervenção no Rio de Janeiro
‘não é’ agenda eleitoral

colaboradores que expressem 
ideias sobre a intervenção estão 
desautorizados a falar sobre o 
tema em nome do presidente. 

“Assessores ou colaborado-
res que expressem ideias ou 
avaliações sobre essa matéria 
não falam, nem têm autorização 

para falar, em nome do presi-
dente”, disse Parola. Temer 
decretou na semana passada a 
intervenção no estado do Rio 
de Janeiro, sob o comando do 
general Walter Braga Netto. 
O decreto foi aprovado pela 
Câmara e pelo Senado (ABr).

É cedo ‘para avaliar’ efeitos da 
reforma trabalhista

O senador Elber Batalha 
(PSB-SE) vê com desconfi ança 
as negociações entre o Banco 
Central e operadoras de car-
tões de crédito para extinguir 
a modalidade de compra par-
celada sem juros. Embora as 
operadoras argumentem que 
a proposta reduzirá a inadim-
plência dos usuários de cartões 
e adequará o Brasil aos padrões 
fi nanceiros mundiais, o sena-
dor acredita que o Senado não 
pode fi car omisso diante da 
possibilidade de “uma trama” 
dos bancos.

Na opinião do senador, a 
inadimplência se combate com 
a redução dos juros ao consu-

midor, que hoje ultrapassam 
300% ao ano. Elber Batalha 
questionou como essa medida 
estimulará o consumo no país, 
considerando o elevado volume 
de transações parceladas com 
cartões de crédito e o fato de a 
maior parte das compras nessa 
modalidade ser alimentos e 
itens de farmácia.

“A compra parcelada sem 
juros corresponde a cerca de 50 
por cento da venda no cartão, 
algo em torno de mais de 400 
bilhões [de reais], ou seja, 7 por 
cento do produto interno bruto. 
É muito dinheiro e muitos são 
os interessados envolvidos”, 
alertou o senador (Ag.Senado).

Extinção da compra parcelada 
sem juros no cartão

Senador Romário (Pode-RJ).
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Deputados da Frente Parla-
mentar do Transporte Público 
defenderam ontem (21) a 
criação de subsídios para o 
setor como forma de baratear 
as tarifas de ônibus.

O coordenador da frente, 
deputado Mauro Lopes (PMDB-
-MG), afi rmou que benefi ciar 
o transporte coletivo é social-
mente justo. “O transporte 
coletivo é uma atividade social 
e o governo tem que incentivar 
isso, ajudando aqueles que não 
podem pagar a passagem”, 
declarou.

O presidente da Associação 
Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos, Otávio 
Cunha, informou que as gra-
tuidades legais do transporte 
representam 17% dos custos: 
“60% das pessoas que deixaram 
de usar o transporte público re-
tornariam a ele se a tarifa fosse 
R$ 1 mais barata. A tarifa média 
nacional hoje é de R$ 3,70, 
então, se ela custasse R$ 2,70, 
60% retornariam”, explicou.

Cunha citou outros exemplos 
do que considera subsídios, 
como o aumento do IPTU ou, 
como vem sendo feito em Goi-
ânia, da taxa de licenciamento 
de veículos. Uma terceira via 
seria a criação de um fundo 
federal, já que o transporte é 

Frente Parlamentar 
defende subsídio

para baratear tarifas

um direito social.
O presidente da Frente 

Nacional de Prefeitos (FNP), 
Jonas Donizette, disse que 
os aplicativos de transporte 
agravaram a situação. O pre-
feito de Porto Alegre, Nelson 
Marchezan Jr., defendeu o adi-
cional sobre a gasolina, também 
chamado de Cide Verde, sem 
a necessidade de aprovação 
municipal. Ele disse que as 
gratuidades de passagens em 
sua cidade representam 36% 
dos custos (Ag. Câmara).

Deputado Mauro Lopes, 

(PMDB-MG).


