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O que pensam
os candidatos?

A infl ação tem causado 

danos e é explicada 

como sendo o aumento 

contínuo dos preços

Alguns economistas pre-
ferem defini-la como 
sendo a consequência 

de um aumento no suprimento 
de dinheiro (expansão mone-
tária) e isso acontece quando 
o governo emite dinheiro 
para atender a seus compro-
missos sempre crescentes. 
Ou o governo toma dinheiro 
no mercado fi nanceiro para 
pagar seus compromissos e 
constitui dívida soberana, ou os 
bancos criam dinheiro através 
do crédito fracionado, isto é, 
os depósitos dos clientes são 
multiplicados para conceder 
empréstimos. 

Analisando os números das 
contas públicas do Brasil, o 
economista Clovis Panzarini 
já afi rmava em 2016 que: “Por 
longo período, a voracidade 
da despesa foi alimentada por 
sucessivos aumentos da carga 
tributária e pela contratação 
de novos empréstimos. Como 
resultado, a carga tributária 
equivale a 35% do PIB e a 
trajetória da relação dívida/
PIB aponta para uma situação 
insustentável, já alcançando 
67,5%”.    

A classe política acha que o 
Estado é ela própria e jamais 
se pergunta o que tem feito de 
bom para o país. Se pergun-
tasse, teria de ver o horror de 
sua atuação. Em 2018, a dívida 
bruta está se aproximando dos 
R$ 5 trilhões, correspondendo 
a 75% do PIB. Não dá para 
elevar mais a carga tributária, 
mas a classe política continua 
fantasiando enquanto o país foi 
sofrendo perdas na indústria e 
no preparo das novas gerações, 
e se encontra em rota visivel-
mente decadente.

Há muita discussão e pouca 
compreensão do que se passa 
no Brasil e no mundo. Expandir 
o consumo com o aumento de 
importados e crédito sempre 
cria problemas, pois, com isso, 
se transfere para fora a produ-
ção e empregos, com conse-
quências sobre a capacitação 
da mão de obra. O PIB tende 
a estagnar. Com a automação 
em andamento, a situação dos 
empregos tende a piorar. Para 
que haja consumo é preciso 
ter renda. 

Isso está se passando no 
Brasil e também nos EUA com 
défi cit comercial de longa data, 
apesar deles terem o dólar. 
O Brasil tem permanecido 
atrasado na educação e na 
melhora da renda. Os acordos 
comerciais são essenciais, mas 
têm de produzir melhoras no 
nível técnico e produtivida-
de, sem acarretar défi cits e 

endividamento. As redes de 
varejão, oferecendo produtos 
de segunda linha, demonstram 
que elas vêm ao encontro de 
consumidores que estão per-
dendo poder aquisitivo. 

O que os candidatos pro-
põem para corrigir as distor-
ções que atrasam o Brasil?

O crescimento do PIB da 
China continua atingindo as 
previsões, ensejando a me-
lhoras nas condições gerais de 
vida, mas surgirão incertezas 
caso haja recrudescimento da 
guerra comercial. Em vista 
disso, surgem diversas com-
parações entre o imobilismo 
econômico do Ocidente e 
as arrojadas transformações 
postas em prática na Ásia, vi-
sando uma ordem econômica 
calcada no aumento de produ-
ção e redução de custos para 
atender ao mercado externo, e 
oferecendo melhoras ao vasto 
contingente de trabalhadores 
empregados. 

A economia mundial vive um 
momento de inquietude. Após 
o término da guerra fria, o livre 
mercado seguiu a tendência de 
maximizar os ganhos enquanto 
surgia o capitalismo de estado 
visando grandes quantidades 
para baixar os preços. No em-
bate, a produção industrial do 
livre mercado perdeu terreno, 
reduzindo as oportunidades e a 
qualidade dos empregos. 

É preciso resolver essa 
dramática questão dando 
oportunidades aos talentos 
das novas gerações de forma 
produtiva. Então, o que pode-
ria fazer o Ocidente? Alguns 
teóricos chegam a sugerir o 
caminho extremo de unifi car 
o comando como meio para 
obter melhores resultados na 
economia e na preservação do 
meio ambiente.

Frequentemente ouve-se 
falar em governo mundial. 
Como ele seria? Com quase 
oito bilhões de habitantes, 
tendendo a crescer 30%, as di-
fi culdades de controle mundial 
aumentam. Muitos estudiosos 
julgam que terá de ser imposta 
uma disciplina rígida sobre o 
comportamento das pessoas, 
o que signifi caria a perda da 
liberdade de decidir sobre a 
própria vida. 

Mas, sob o uso da força física 
e psicológica, a sociedade sem-
pre será como estopim aceso 
prestes a explodir. Sem o de-
senvolvimento da verdadeira 
consciência, a decadência é 
inevitável.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Após participar da cerimônia 
de posse do novo presidente da 
Colômbia, Iván Duque, o minis-
tro das Relações Exteriores, 
Aloysio Nunes Ferreira, conver-
sou com a vice-presidente eleita 
Marta Lucía Ramírez Blanco, 
o chanceler Carlos Holmes 
Trujillo e o ministro do Co-
mércio Exterior, José Manuel 
Retrespo. Na reunião, Aloysio 
Nunes afi rmou que o Brasil tem 
disposição em contribuir com o 
processo de paz na Colômbia.

O Brasil é “país garante” nas 
negociações com o Exército 
da Libertação Nacional (ELN), 
ou seja, é uma das nações 
negociadoras, coopera com a 
Colômbia nas áreas de desmi-
nagem e agricultura familiar. 
O chanceler brasileiro também 
conversou com as autoridades 
brasileiras sobre parcerias nas 
áreas de agricultura, defesa e 
segurança, além de promover 
o desenvolvimento nas  áreas 
de fronteira e intensifi car o 
intercâmbio comercial.

Os investimentos brasileiros 
na Colômbia dobraram nos 

Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira.

O ministro da Segurança 
Pública brasileiro, Raul Jung-
mann, afi rmou que as difi cul-
dades para o esclarecimento 
das mortes da vereadora 
Marielle Franco (PSOL) e 
do motorista Anderson Go-
mes ocorrem por conta do 
envolvimento de agentes do 
estado e políticos no crime. A 
declaração foi dada à emissora 
de TV “Globo News”.

“Eu não posso trazer todas 
[as informações que tem] 
aqui porque senão eu criaria 
problemas para a própria in-
vestigação”, declarou. “Esse 
assassinato da Marielle envol-
ve agentes do estado. Envolve, 
inclusive, setores ligados seja 
a órgãos de setores do estado, 
seja a órgãos de repressão po-
lítica” acrescentou. Jungmann 
disse acreditar que as investi-
gações sejam concluídas até o 
fi nal do ano.

Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.
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Hoje o casamento de 
menores de 16 anos só 
é admitido em caso de 

gravidez ou para evitar impo-
sição ou cumprimento de pena 
criminal, já que ter relações se-
xuais com menores de 14 anos 
é crime, com pena que varia de 
8 a 15 anos de reclusão.

Para sair do papel, o texto ain-
da precisa ser votado no plenário 
da Casa, para onde segue com 
pedido de urgência. Se aprova-
da na fase fi nal, a matéria vai à 
sanção presidencial. Apesar de 
acabar com a possibilidade do 
casamento antes dos 16 anos, 
o texto em discussão mantém 
as outras normas em vigor hoje: 
casamento no Brasil só a partir 
de 16 anos completos, com au-
torização dos pais, ou livremente 
a partir de 18 anos.

Para a senadora Marta Suplicy, “proibir o casamento

infantil signifi ca proteger especialmente as meninas,

mais prejudicadas com esse tipo de união”.

W
ils

on
 D

ia
s/

A
B

r

O diretor de atendimento do INSS, Ilton Fer-
nandes, foi exonerado do cargo. A exoneração, 
assinada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, foi publicada na edição de ontem (8) 
do DOU. Para o lugar de Ilton, foi nomeado 
Luiz Otávio Collyer Pontes. Essa é a segunda 
demissão em cargos de comando do INSS em 
cerca de três meses. 

Em maio, o então presidente do INSS, Fran-
cisco Lopes, foi exonerado após o jornal O Globo 
publicar matéria informando que Lopes assinou 
um contrato com a RSX Informática Ltda. e 
depois de parecer técnico do INSS apontar que 
os programas de informática não seriam úteis 
para o instituto. 

O nome de Ilton Fernandes também foi ci-
tado em matéria do jornal por ter sido um dos 
servidores que assinou documento atestando 
o suposto recebimento de quatro licenças de 
software da RSX e liberando o pagamento de 
R$ 4,6 milhões à empresa. O contrato, no valor 
de R$ 8,8 milhões, foi assinado em abril com a 
empresa para fornecer programas de computa-
dor e treinamento para o INSS. 

Em maio, o órgão informou que cancelou o 
contrato por determinação de Francisco Lopes 
e foi pedida a abertura de diligências e procedi-
mentos para esclarecer todos os fatos. Á época, a 
empresa divulgou nota negando ter envolvimento 
com qualquer irregularidade (ABr).

Brinquedos de parquinhos 
infantis instalados em espaços 
públicos, como praças, ou pri-
vados, como clubes e escolas, 
poderão se tornar mais seguros. 
A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou 
ontem (8) o projeto da Câmara 
que torna obrigatória a vistoria 
anual desses equipamentos, 
dentro das normas da NBR 
14350 (Segurança de Brinque-
dos de Playground), editada 
pela ABNT. A proposta agora 
será analisada no Plenário.

Essa inspeção deverá ser feita 
por profi ssional legalmente ha-
bilitado e resultar em um laudo, 
onde se aponte a necessidade 
de reforma ou substituição de 
aparelhos. As correções sugeri-
das deverão ser providenciadas 
no prazo de um mês, sob pena 
de interdição do parquinho. 
O descumprimento das exi-
gências previstas vai impor ao 
responsável pela área de uso 
coletivo multa de R$ 500 por 
brinquedo ou equipamento.

De acordo com o projeto 
apresentado pelo deputado 
Weliton Prado (Pros/MG), 
essa vistoria anual não elimina 
a realização de manutenção 
preventiva, a cada seis meses, 

Indenização 
por jornada 
adicional 
para policiais 
rodoviários

O Plenário do Senado aprovou 
ontem (8) a MP que determina 
o pagamento de indenização 
para o policial rodoviário fede-
ral que trabalha no período de 
folga. O texto estabelece dois 
valores: R$ 420 para 6 horas 
de jornada adicional e R$ 900 
para 12 horas. O texto segue 
para sanção presidencial. O 
policial pode ser convocado 
para trabalhar no período de 
folga em situações relevantes, 
complexas ou emergenciais que 
exijam signifi cativa mobilização 
do efetivo. 

O relator da matéria é o sena-
dor José Medeiros (Pode-MT), 
que incluiu um dispositivo para 
a atualização dos valores da in-
denização por meio de decreto. 
A despesa prevista é de R$ 16,8 
milhões em 2018 e de R$ 28,8 
milhões em 2019 e em 2020. Os 
valores foram remanejados do 
orçamento da própria Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
em rubricas relacionadas a 
viagens em serviço. Por isso, 
a indenização não pode ser 
paga cumulativamente com 
diárias ou compensações por 
atividades de campo. 

A MP isenta a indenização da 
cobrança de IR e contribuição 
previdenciária. Mas o valor 
não é incorporado ao subsí-
dio do policial e não pode ser 
usado como base de cálculo 
para outras vantagens, como 
aposentadoria ou pensão por 
morte. O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, classifi cou a 
MP como “urgente e necessá-
ria”. Para ele, a MP vai “ajudar a 
manter nossa malha rodoviária 
fi scalizada e garantir a justa 
remuneração” dos policiais (Ag.
Senado).
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O fl uxo migratório 
de venezuelanos
em Roraima

O senador Rudson Leite 
(PV-RR) cobrou ontem (8) 
uma posição do governo fe-
deral sobre o que chamou de 
“imigração desenfreada” de 
venezuelanos. Ele afi rmou que 
o fl uxo migratório tem causado 
graves prejuízos ao seu estado. 
Em sua avaliação, os refugiados 
do país vizinho, que fogem da 
crise política, econômica e 
social, entram no Brasil por 
vias legais e ilegais e acabam 
por desequilibrar os serviços 
públicos de Roraima. 

A situação, a seu ver, pode 
levar o estado a um ‘colapso 
social’. “Que tomem uma pro-
vidência com maior efi cácia. 
Ficar trazendo, interiorizando 
os venezuelanos aos poucos, 
não vai resolver nunca, porque 
a quantidade de venezuelanos 
que entra é muito grande”, 
declarou o senador. Rudson cri-
ticou as decisões judiciais que 
mantiveram aberta a fronteira 
com a Venezuela e pediu uma 
ação mais enérgica e efi caz do 
presidente Temer para con-
trolar a entrada de imigrantes 
e aumentar os recursos para 
realocá-los em outros estados 
(Ag.Senado).

Proposta que proíbe casamento 
antes dos 16 anos entra na fase fi nal
A proibição do casamento de menores de 16 anos, em qualquer hipótese, foi aprovada ontem (8) pela 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado

decisões por si mesma. O que 
ocorre, na maioria das vezes, 
é que ela deixa a escola, o que 
vai se refl etir dramaticamente 
na sua capacidade de conseguir 
um emprego quando adulta, 
sem contar outras situações 
graves”, destacou a senadora 
Marta Suplicy (MDB-SP). 

Em junho, quando o texto foi 
aprovado na Câmara, a autora 
da proposta, Laura Carneiro 
(DEM-RJ), destacou que, no 
Brasil, cerca de 877 mil meninas 
casaram-se com menos de 16 
anos. “Elas são quase vendidas 
a seus abusadores na forma de 
casamento. A aprovação do pro-
jeto é um avanço extraordinário, 
aplaudido por todos os orga-
nismos envolvidos nos direitos 
da criança e do adolescente”, 
afi rmou a deputada (ABr).

“O projeto é singelo, mas de 
um signifi cado imenso para a 
proteção das nossas crianças, 

em especial das meninas. Com 
o casamento infantil, a menina 
perde a capacidade de tomar 

Morte de Marielle ‘envolveu’ 
agentes do estado

“A complexidade deriva do 
profi ssionalismo com que [os 
assassinatos] foram feitos e 
com o fato de que eles têm 
uma rede de intersecção, que 
eu poderia chamar daqueles 
que têm interesse de que eles 
[os crimes] acontecessem e 
que, aparentemente, você tem 
que chegar e comprovar isso”, 
disse o ministro. Marielle e An-
derson foram assassinados no 

dia 12 de março no bairro do 
Estácio, na região central do 
Rio de Janeiro. Em julho, um 
suspeito pelo crime, Orlando 
Oliveira de Araújo, conhecido 
com Orlando Curicica, foi 
preso por outro homicídio e 
cumpre pena em Mossoró, 
no Rio Grande do Norte. Ele 
ainda não foi formalmente in-
diciado pela morte de Marielle 
e Anderson (ANSA).

Brasil apoia processo de paz na 
Colômbia, diz chanceler brasileiro

últimos quatro anos. O país é 
o segundo destino prioritário 
para a internacionalização de 
empresas brasileiras de pe-
queno e médio porte, segundo 
estudo da Apex-Brasil, depois 
dos Estados Unidos. Brasil e 
Colômbia são respectivamente 
a primeira e a terceira maiores 
economias sul-americanas, 
e passam por um momento 
de crescimento econômico-
-comercial, com elevação de 

25% na corrente de comércio 
entre 2016 e 2017.

No encontro em Bogotá, o 
chanceler brasileiro também 
conversou com as autoridades 
colombianas sobre a situação 
dos venezuelanos que procu-
ram refúgio no Brasil e demais 
países vizinhos. Aloysio Nunes 
reiterou que o governo brasi-
leiro apoia os imigrantes que 
chegam ao território brasileiro 
(ABr).

Diretor de atendimento do INSS é exonerado

Vistoria anual para 
brinquedos de parquinhos

quando deve ser revista a fi -
xação de parafusos, soldas e 
encaixes dos brinquedos. Se 
a fi scalização detectar falta 
de conservação adequada dos 
aparelhos, o responsável pelo 
espaço terá 60 dias para regu-
larizar a situação, período em 
que seu uso será interrompido. 
No caso de reincidência, a multa 
fi xada será cobrada em dobro.

“A falta de manutenção pre-
ventiva ou de fi scalização peri-
ódica em tais estabelecimentos 
tem sido responsável por aci-
dentes que, em alguns casos, 
tornam-se fatais e atingem, 
principalmente crianças e ado-
lescentes”, alerta relator na Co-
missão de Justiça, senador Hélio 
José (Pros-DF) - (Ag.Senado).


