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O fi m do processo 

de impeachment, ao 

contrário do que sido 

apregoado, não deverá 

alterar sensivelmente 

o “modus operandi” do 

governo, que continuará 

suscetível a pressões e 

sujeito a uma contínua 

negociação com o 

Congresso

Este comportamento 
decorre, mais do que da 
interinidade ou não do 

governo Temer, da mudança 
do comportamento dos de-
putados que, historicamente, 
fazem parte do baixo clero 
e que, após Eduardo Cunha, 
acordaram para o poder que 
detêm e passaram a usá-lo, 
cientes da capacidade de 
pautar o Congresso, à revelia 
do governo.

As difi culdades em avançar, 
tanto na limitação dos gastos 
como na reforma da Previ-
dência ou na modernização 
das relações capital- trabalho, 
deverão continuar presentes e 
até aumentar em função das 
próximas eleições municipais 
e, principalmente, da sucessão 
presidencial. Simplifi cando, o 
PMDB quer fazer bondades 
para se reeleger em 2018, 
enquanto o DEM e o PSDB 
querem que faça maldades 
para carregar o ônus e, assim, 
sair do páreo e entregar o 
país para eles, razoavelmente 
ajustado, em 2018.

A baixa sensibilidade da 
equipe econômica com os 
problemas do setor produtivo 
faz com que, em vez deste ser 
visto como parte indispensável 
da solução, seja encarado, 
na maioria das vezes, como 
fazendo parte do problema. 
Há uma crença quase religio-
sa de que o ajuste das contas 
públicas resolve praticamente 
tudo e o crescimento econô-
mico virá como uma simples 
decorrência.

Sem querer diminuir a im-
portância dos erros cometidos 
e da incompetência do governo 
Dilma no agravamento da crise, 
é necessário destacar que os 
novos detentores do poder, 
na realidade, de tanto repetir 
uma leitura extremamente 
simplifi cada de suas causas 
acabaram acreditando no dis-
curso de que todos os nossos 
males decorrem do abandono 
do “tripé econômico” agrava-
do pelo excesso de gastos do 
governo e consequente dese-
quilíbrio fi scal.

Não atentaram, até agora, 
na importância do fato de as 
empresas e famílias estarem 
crescentemente endividadas, 
passando de 35% do PIB em 
2005 para mais de 75% do PIB 
em 2015 numa economia que 
começa a perder fôlego a partir 
de 2011. De fato, a partir da-
quele ano, as empresas perdem 
margens de forma contínua 
chegando a praticamente ze-
rar sua rentabilidade a partir 
de 2013 em função do baixo 
crescimento e forte elevação 
das despesas fi nanceiras.

O ajuste cambial que per-
mitiria, à indústria, uma saída 
alternativa para a recessão 
interna foi jogado fora, mais 

uma vez, em nome do combate 
à infl ação que, por não ser uma 
infl ação de demanda, resiste 
teimosamente a taxas de juros 
extremamente elevadas que 
agravam ainda mais a situação 
dos consumidores e das em-
presas. O ministro Meirelles 
chega a afi rmar que o Real 
apreciado favorece os investi-
mentos, o que não faz sentido 
para o setor produtivo.

Na realidade, o Dólar baixo 
tem o efeito oposto. Ele reduz 
o preço dos produtos impor-
tados que concorrem com os 
produtos nacionais, estabelece 
um teto no preço de nossos 
produtos independente de 
custos crescente, o que sig-
nifi ca redução ou eliminação 
de margens, e impossibilita 
a exportação, pois o preço 
do produto brasileiro sobe 
em Dólares para garantir ao 
exportador os mesmos Reais. 
É óbvio que, nestas circuns-
tâncias, investir em produção 
é um contrassenso.

Haverá sempre quem defen-
da que a competitividade não 
depende exclusivamente do 
câmbio, o que, “strictu senso”, 
é correto, mas, no mundo real, 
ganhos de competitividade 
na área sistêmica, ou seja, 
em infraestrutura, reformas 
trabalhista e tributária, edu-
cação, segurança jurídica... 
vão continuar na lista de de-
sejos por muito tempo ainda, 
enquanto que ganhos de pro-
dutividade, que são da alçada 
das empresas, dependem de 
investimentos, ou seja, da exis-
tência de margens adequadas 
e, portanto, de um câmbio 
competitivo.

Sem medidas que favoreçam 
a redução do endividamento 
da indústria e a recuperação 
de suas margens, via fi nancia-
mento a custos compatíveis 
com o retorno das empresas e 
câmbio competitivo, não have-
rá possibilidades de aumento 
da arrecadação e, portanto, 
de ajuste das contas públicas 
pelo lado da receita. Há, ainda, 
riscos maiores com relação 
a nosso parque industrial. A 
indústria de transformação, 
por exemplo, estará reduzida, 
em fi ns de 2016, à metade 
do que era há pouco mais de 
dez anos, com o consequente 
agravamento do processo de 
desindustrialização e da perda 
de importantes elos da cadeia 
produtiva.

É fundamental, portanto, 
sensibilizar o governo de que as 
medidas capazes de estimular 
a retomada do crescimento 
econômico como a redução 
da Selic e das taxas de juros 
de mercado, a regularização 
do crédito, a adoção de uma 
política cambial que favoreça 
a manutenção de um câmbio 
competitivo e com baixa vo-
latilidade e a aceleração do 
programa de investimentos em 
infraestrutura têm que ser im-
plementadas simultaneamente 
com o ajuste fi scal e com as 
indispensáveis reformas pre-
videnciária e trabalhista.

(*) - É engenheiro e diretor de com-
petitividade, economia e estatística 
da ABIMAQ – Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas e membro 

do Grupo Reindustrialização.

Mário Bernardini (*)

Após o impeachment

Cabine blindada para 
motoristas de táxis

O deputado Alberto Fraga 
(DEM-DF) apresentou projeto que 
obriga todos os táxis em circulação 
a possuírem cabine de segurança 
blindada isolando o motorista dos 
passageiros. A instalação das cabi-
nes será custeada pelos próprios 
taxistas ou cooperativas, por meio 
de fi nanciamento fornecido pelos 
bancos públicos nas mesmas con-
dições das linhas voltadas à compra 
de carros novos.

O deputado Fraga explica que 
o objetivo do projeto é dar mais 
segurança aos taxistas, que estão 
entre as principais vítimas da vio-
lência urbana. “O taxista convive 
diariamente com a instabilidade 
emocional, resultando do medo e 
da incerteza que Ihe ocorre a cada 
entrada de passageiro”, afi rma.

A proposta é semelhante a outra 
apresentada pelo deputado em 
1999, que acabou arquivada por 
ter sido rejeitada durante trami-
tação pelas comissões. O projeto 
tramita em caráter conclusivo nas 
comissões de Viação e Transportes; 
Finanças e Tributação; e Constitui-
ção e Justiça (Ag.Câmara).

Está em análise na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado um 
projeto que libera carros antigos que 
tenham sido modifi cados e os de co-
leção de algumas exigências comuns 
para os carros de produção em série. 
O projeto libera o veículo antigo e o 
veículo de coleção da obrigatoriedade 
de instalação de encosto de cabeça, air 
bag e dispositivo de controle de emissão 
de gases poluentes e de ruído.

De autoria do deputado Arnaldo Jar-
dim (PPS-SP), o projeto conceitua o 
veículo antigo modifi cado como aquele 
fabricado há mais de 30 anos e que tem 
suas características originais modifi ca-
das. O veículo de coleção, cujo conceito 
já consta na legislação atual, é aquele 
que, mesmo tendo sido fabricado há 
mais de 30 anos, conserva suas carac-
terísticas originais de fabricação e tem 
valor histórico próprio.

O autor lembra que em todo o mundo 

Carros objeto do chamado “tuning” poderão ser liberados da obrigatoriedade dos 

itens de segurança.

Deputado Domingos Sávio (PSDB-MG).

O deputado Domingos Sávio 
(PSDB-MG) voltou a chamar a 
atenção para a herança maldita 
deixada pela gestão petista no 
país. O tucano destacou que o 
governo do Partido dos Traba-
lhadores e seus aliados geraram 
um verdadeiro caos no Brasil. “A 
máscara caiu. O povo brasileiro 
viu o desastre em que o PT nos co-
locou. Temos mais de 12 milhões 
de desempregados”, alertou.

O parlamentar lembrou que, 
para se perpetuar no poder, o 
partido explorou a pobreza e 
enganou os trabalhadores e os 
mais necessitados. Em troca da 
confi ança o PT deu aos brasi-
leiros um défi cit assustador nas 
contas púbicas. Para este ano, 
o rombo previsto é de R$ 170 
bilhões. “Não foi só a corrupção 
cometida pelos petistas que 
deixou o país numa situação de 
crise econômica, mas também 
a incompetência, a demagogia 
e a tentativa de implantar uma 
ditadura populista”, reprovou.

A informação foi divul-
gada ontem (29) pelo 
Ministério da Defesa. O 

contingente das três forças vai 
atuar em 408 localidades de 14 
estados defi nidos pelo TSE, res-
ponsável pelas solicitações. No 
domingo (2), os militares vão 
dar apoio logístico e contribuir 
para garantir a segurança na 
votação e apuração. 

Outros 3 mil militares devem 
fi car de prontidão. De acordo 
com o ministério, o custo es-
timado da operação é R$ 23 
milhões, que serão pagos pelo 
TSE. O número de municípios 
e tropas ainda pode aumentar, 
caso haja mais pedidos do 
tribunal. Os 14 estados que 
receberão os militares são Acre, 
Alagoas, Amapá, Amazonas, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Paraíba, 
Rio de Janeiro, Rio Grande 

As Forças Armadas vão reforçar a segurança e dar apoio 

logístico nas eleições deste domingo (2).

O presidente do TSE, mi-
nistro Gilmar Mendes, consi-
derou um “episódio chocante 
e deplorável” o atentado 
ocorrido na quarta-feira (28), 
ao candidato a prefeito de 
Itumbiara (GO) José Gomes 
da Rocha (PTB) e o vice-
governador, José Eliton. O 
candidato morreu e o vice-
governador foi baleado e está 
internado. Eles participavam 
de uma carreata do candidato 
à prefeitura.

“Deu a impressão realmente 
de um atentado e nós não te-
mos, pelo menos nessa região, 
não tínhamos esse tipo de 
manifestação. As investiga-
ções estão sendo feitas, não 
se tem claro qual foi a moti-
vação, qual foi o móvel, mas 
evidentemente parece estar 
associado a um contexto, ou 
uma atuação política”, disse o 

Presidente do TSE, ministro 

Gilmar Mendes.

Projeto busca 
melhorar situação 
fi nanceira de 
lotéricas

A Câmara analisa proposta 
que estabelece critérios para 
a atualização monetária do 
adicional de segurança para 
o transporte de valores e das 
tarifas referentes à prestação 
de serviços bancários básicos 
repassadas às casas lotéricas 
pela Caixa. Essa atualização 
seria feita com base na infl ação 
medida pelo IPCA. No caso das 
tarifas repassadas pela Caixa, 
elas poderão adicionalmente 
ser reajustadas se o banco 
renegociar suas taxas com as 
empresas e órgãos de governo 
conveniados.

Tais medidas estão previstas 
no projeto do deputado Pompeo 
de Mattos (PDT-RS) e altera a 
lei referente à remuneração do 
permissionário lotérico, que 
hoje não prevê esses critérios 
de atualização. O objetivo é 
melhorar a situação fi nanceira 
das casas lotéricas a fi m de au-
mentar a qualidade do serviço 
prestado. “As casas lotéricas 
vêm enfrentando difi culdades 
fi nanceiras em decorrência da 
defasagem nas tarifas repassa-
das pela Caixa e dos altos custos 
de segurança, além da crise 
econômica vivenciada no País”, 
justifi ca o parlamentar. 

Ele ressalta que as loterias 
prestam serviços bancários 
básicos, sendo uma alternativa 
em localidades isoladas do País 
ou quando os bancários estão 
em greve. O texto prevê ainda 
a possibilidade de as lotéricas 
cobrarem tarifa no recebimento 
de conta paga com cartão de 
crédito, em valor correspon-
dente à tarifa aplicada pela 
Caixa. Outro ponto do projeto 
prevê a oferta, pela Caixa, de 
linha de crédito especial para 
blindagem dos estabelecimen-
tos. O projeto tramita em cará-
ter conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Eleições terão 25 mil militares 
atuando em 14 estados no 1º turno

As Forças Armadas vão empregar 25 mil militares no primeiro turno das eleições municipais
Em outras 306 localidades, o 
objetivo dos militares será ga-
rantir a segurança e a tranqui-
lidade na votação e apuração. 
Ao todo, 1.243 viaturas, quatro 
veículos blindados, 89 embar-
cações e 26 aeronaves das três 
forças serão usadas.

Único estado da região Su-
deste que receberá reforço na 
eleição, o Rio de Janeiro deve 
contar com 6,5 mil militares 
em 11 municípios (Rio de 
Janeiro, Belford Roxo, Magé, 
Campos dos Goytacazes, São 
Gonçalo, Macaé, Queimados, 
Japeri, Nova Iguaçu, São João 
de Meriti e Duque de Caxias). 
Um efetivo de 7,7 mil militares 
foi escalado para a Região Nor-
te, e outros 5,3 mil devem dar 
apoio às eleições no Nordeste. 
Para a Região Centro-Oeste, 
serão deslocados 2,3 mil mi-
litares (ABr).

do Norte, Roraima, Sergipe e 
Tocantins.

O apoio logístico em 102 
localidades de difícil acesso 

deve ajudar no transporte de 
material e pessoal, o que inclui 
as urnas eletrônicas e os funcio-
nários dos tribunais eleitorais. 

Morte de candidato em Goiás 
é “chocante e deplorável”

foram assassinados no estado 
nesta campanha eleitoral. A 
Polícia Civil investiga a atua-
ção de grupos paramilitares, 
como as milícias, e o tráfi co 
de drogas. “Estamos ainda 
carentes de explicação”. Para 
o ministro, alguns casos de 
violência podem ter relação 
com questões eleitorais. 

“Aparentemente, sim, em-
bora também as autoridades 
do Rio de Janeiro tenham dito 
que havia disputa e algumas 
atividades ligadas ao crime 
comum, ao crime ordinário 
na cidade, mas isso envolve 
sempre milícias, envolve nar-
cotráfi co e alguns candidatos 
que estão associados, o que 
traz uma outra preocupação, 
que é o crime organizado 
participando do processo 
eleitoral, isso realmente é algo 
delicado”, disse (ABr).

ministro. “Realmente se trata 
de um episódio chocante e de-
plorável para todos os títulos”, 
completou.

Mendes disse que ainda não 
foi indentifi cado o motivo do 
aumento da violência durante 
as campanhas para as eleições 
deste ano. No Rio de Janeiro, 
por exemplo, 16 candidatos 

Difi culdades que assolam o país 
são fruto da herança maldita

Segundo o congressista, o PT 
tentou “escravizar” algumas ins-
tituições que se transformaram 
em aparelhos do partido, como 
estruturas sindicais e determi-
nados segmentos da juventude. 
Mas o tucano destacou que este 
é o momento para mudanças e 
para limpar a sujeira deixada pe-
los petistas. “A economia enco-
lhendo, recessão com infl ação. 
Conseguiram de fato quebrar o 
Brasil. Temos que reorganizar o 
país”, informou.

É preciso fazer um ajuste 
fi scal e votar projetos que não 
permitam um excesso de gastos 
públicos, até mesmo para poder 
valorizar o servidor. Ele desta-
cou que existem órgãos sem 
recursos para pagar os salários 
devido à quebradeira que eles 
implantaram. Além disso, de-
fendeu que é necessário que o 
país enfrente a reforma na Pre-
vidência para garantir o direito 
de pagamento da aposentadoria 
(psdbnacamara). 

Carros antigos podem ser liberados de ter air bag
O autor lamenta, no entanto, que ainda 
não exista uma legislação especial para 
os carros antigos e de coleção. Assim, 
muitos colecionadores têm enfrentado 
difi culdades na hora de legalizar seus 
veículos. O deputado argumenta que 
seu projeto objetiva legalizar situações 
“consideradas até então marginais e, 
ao mesmo tempo, coibir excessos e 
alterações que possam incorrer em in-
segurança para motoristas, passageiros 
e pedestres”.

Arnaldo Jardim acrescenta que o Con-
tran poderá emitir normas específi cas 
para o setor. Ele ressalta ainda que a 
preservação de carros antigos tem um 
“cunho histórico e cultural”, além de 
ser uma atividade com um enorme e 
crescente potencial de geração de em-
pregos e renda. Ele cita como exemplos 
o mercado de tintas, as ofi cinas mecâ-
nicas especializadas e a produção de 
acessórios (Ag.Senado).

a prática da modifi cação de veículos 
antigos conta com milhares de segui-

dores e movimenta vultosa soma de 
investimentos. No Brasil não é diferente. 


