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A vitória do polêmico 

Donald Trump à 

Presidência dos 

Estados Unidos traz 

temor mundial pelas 

possíveis consequências 

econômicas, sociais e 

ambientais que possam 

resultar das promessas 

populistas do candidato 

republicano

Trump venceu no bojo 
de uma onda de indig-
nação com o sistema e 

daqueles que canalizaram sua 
insatisfação no candidato que 
mais se identifi cava com sua 
visão de mundo. Com Trump 
triunfou o politicamente incor-
reto, o sentimento primitivo, o 
rancor e a intolerância contra 
os imigrantes. Venceu o medo 
ao novo, ao diferente, aos ou-
tros que ameaçam seu modo 
de vida.

Com o resultado da eleição 
norte-americana saíram perde-
dores os seguidores da religião 
muçulmana, as minorias, os 
imigrantes, os refugiados, os 
ambientalistas e todos aqueles 
que buscam a justiça social e o 
fi m de qualquer tipo de intole-
rância e discriminação. Saem 
vencedores os xenófobos, 
os racistas, os intolerantes e 
os disseminadores do medo 
contra a globalização, a diversi-
dade e ao diferente. A extrema 
direita europeia comemorou a 
vitória de Trump; sua ideologia 
se identifi ca com o fascismo 
mais abjeto e merecedor da 
repugnância da humanidade, 
mas, no entanto, saem forta-
lecidos.

O que acontecerá quando 
Trump não conseguir con-
cretizar suas promessas de 
volta a um passado glorioso, 
de bonança e de muitos em-
pregos na indústria, cenário 
ideal imaginado pelos seus 
eleitores? O emprego indus-
trial prometido por Trump 
não voltará. As indústrias que 
retornam aos Estados Unidos 
fazem uso intensivo de novas 
tecnologias, empregam pouca 
mão-de-obra. O desemprego 
na indústria é estrutural e 
deve-se à tecnologia e ao 
processo de globalização que 
aumenta a competição entre 
as empresas, o que as força 
a estarem melhor equipadas 
tecnologicamente. Não há 
volta ao passado.

Expulsar imigrantes, barrar 
a entrada de refugiados não 
vai melhorar a economia, não 
trará de volta os empregos 
prometidos por Trump. O 
discurso do ódio provocará 
deportações, multiplicará as 
barreiras que impedirão o 

ingresso de imigrantes. Mas 
a promessa de prosperidade, 
tal como prometeu o vitorioso 
Trump, não se cumprirá. A 
quem o eleito culpará então? O 
futuro não oferecer respostas 
agradáveis, pois certamente o 
inimigo será externo.

É importante notar que 
dentre a série de medidas 
controversas que o eleito 
presidente norte-americano 
prometeu implantar há várias 
que impactam diretamente em 
recentes avanços econômicos, 
sociais e ambientais de caráter 
global. Em termos econômicos 
levará adiante uma política 
protecionista, contrariando 
todo movimento global de 
liberalização dos mercados 
e formação de blocos econô-
micos. 

As medidas anunciadas por 
Trump colidem frontalmente 
com o movimento global de 
amparo aos refugiados e o es-
tabelecimento de quotas para 
recebimentos destes. Promete 
barrar os imigrantes latinos, 
construindo muro na fronteira 
mexicana e bloquear a entrada 
de praticantes do islamismo, a 
quem considera como prová-
veis terroristas. Do ponto de 
vista social a futura política de 
Trump é catastrófi ca.

A luta contra o aquecimento 
global deve perder o apoio dos 
Estados Unidos, pois o eleito 
já anunciou que reverá todos 
os acordos assinados, os quais 
considera que prejudicam a 
economia norte-americana. 
A exploração do petróleo 
utilizando o mecanismo do 
Fracking deverá ser ampliado, 
mesmo contrariando todos os 
estudos que o condenam, pois 
é um elemento fundamental 
para manter a autonomia 
norte-americana diante dos 
países árabes e outros produ-
tores globais.

A paz mundial regredirá, 
pois a atenção de Trump estará 
voltada para o fortalecimento 
militar norte-americano, com 
maior presença global. Sua 
provável aliança com Putin 
deverá favorecer intervenções 
militares em áreas de confl ito 
onde os dois países tenham 
interesses, começando pelo 
Oriente Médio. 

A expectativa não é boa, 
mas as instituições norte-
americanas que são sólidas 
poderão conter o ímpeto re-
acionário do candidato eleito. 
Só temos que torcer para que 
isto aconteça, pois a alternativa 
é assustadora. 
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Com Trump triunfa a 
intolerância

O texto permite ao profi ssional 

continuar exercendo a 

atividade se já estiver

há dois anos na profi ssão.

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou ontem 
(10) proposta que regulamen-
ta a profi ssão de esteticista. 
Pelo texto, o profi ssional es-
teticista poderá atuar como 
esteticista e cosmetólogo (ní-
vel superior) ou como técnico 
em estética (nível médio). Foi 
aprovado um substitutivo do 
deputado Adail Carneiro (PP-
CE). “Após análise dos proje-
tos e de intensos debates com 
profi ssionais da área, optamos 
por utilizar a terminologia es-
teticista e cosmetólogo para os 
profi ssionais de nível superior 
e de técnico em estética para 
aqueles de nível técnico”, 
explicou Carneiro.

A ideia inicial da regula-
mentação dessas profi ssões, 
lembra o relator, partiu da 
Associação de Cosmetologia 
e Estética do Ceará. A regu-
lamentação não se aplica aos 
profissionais de embeleza-
mento e higiene. Ao defender 
a regulamentação, Carneiro 
concordou que a aplicação de 
técnicas manuais, equipamen-
tos, tecnologias e produtos 
cosméticos envolvem “algum 
risco potencial à saúde dos 
clientes”, devendo, portanto, 

O Plenário da Câmara apro-
vou, ontem (10), o projeto 
que autoriza a União a doar 
à Associação Japonesa de 
Santos o prédio ocupado por 
ela como sede nessa cidade. 
Como o texto aprovado é uma 
emenda do Senado, a matéria 
irá à sanção presidencial. O 
problema com a posse da sede 
ocorreu a partir do fi m da Se-
gunda Guerra Mundial. 

A associação, antes conheci-
da como Sociedade Japonesa 
de Santos, surgiu em 1929 
para ajudar no ensino dos 
descendentes de imigrantes 
que permaneceram em Santos 
após a imigração do início do 
século XX. A escola e a antiga 
entidade funcionavam em um 
casarão adquirido com o apoio 
do governo japonês na Rua 
Paraná, 129, no bairro Vila 
Mathias, imóvel agora ofi cial-
mente doado pela União.

Devido à eclosão da Se-
gunda Guerra Mundial e às 
medidas nacionalistas do 
Estado Novo a sociedade de 
então teve de mudar seu nome 

Sede da Associação Japonesa de Santos, na Vila Mathias.

Projeto instituindo normas 
reguladoras do trabalho rural, 
foi apresentado na Câmara. A 
ideia é criar uma legislação tra-
balhista moderna para o campo, 
substituindo o texto da Lei 5889 
de 8 de junho de 1973, tendo, 
portanto, mais de 40 anos de 
vigência. A principal diferença 
entre a proposta do deputado 
Nilson Leitão (PSDB-MT) e o 
texto em vigor está no alcance 
da norma. 

A lei em vigor tem apenas 21 
artigos enquanto o apresentada 
pelo deputado mato-grossense 
tem 166 artigos, sendo que o 
último revoga a lei vigente e 
a Portaria nº 86 que aprovou 
a NR-31, Norma Regulamen-
tadora de Segurança e Saúde 
no Trabalho na Agricultura, 
Pecuária Silvicultura, Explo-
ração Florestal e Aquicultura, 
atendida no novo texto.

“Nossa proposta é unifi car 
os diversos temas relacionados 
ao trabalho rural em um único 
normativo, observando suas 
peculiaridades, facilitando 

Deputado Nilson Leitão (PSDB-MT).
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O objetivo é identificar 
servidores que estejam 
recebendo acima do teto 

constitucional que hoje é de 
R$33.763,00, valor do subsídio 
dos ministros do STF.

O presidente da comissão 
será o senador Otto Alencar 
(PSD-BA), o vice será Anto-
nio Anastasia (PSDB-MG) e a 
relatoria fi cará com a senadora 
Kátia Abreu (PMDB-TO), que 
propôs a criação do colegia-
do. Renan Calheiros lembrou 
que os servidores do Senado 
já estão enquadrados no teto 
constitucional e considerou ser 
inadmissível a manutenção do 
que chamou de ‘super-salários’ 
num momento de profunda 
crise econômica.

“Para os agentes públicos é 
vital aplicar o corte extra-teto 
para ajudar as contas públicas 
saírem do atoleiro em que se 
encontram antes das evocações 
fáceis de novos impostos. Muito 
além da austeridade e de bom 
uso do dinheiro dos impostos, 
não há como tolerar regalia de 
qualquer ordem ou desperdí-
cios. É inadmissível que, por 

Relatora da comissão, Kátia Abreu, anunciou que não se trata de uma ‘caça às bruxas’.
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Instalada comissão que 
vai analisar salários acima 
do teto no funcionalismo

O presidente do Senado, Renan Calheiros, instalou, ontem (10), a comissão especial formada por 
senadores que, no prazo de 20 dias, vai fazer uma análise na folha de pagamentos dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário

falta de vigilância, existam 
agentes públicos que estejam 
ganhando mais de R$100 mil e 
até R$200 mil em salários nas 
estatais e em outras esferas 
públicas. Não é admissível, não 
é sensato”, afi rmou Renan.

A relatora da comissão disse 
que vai conversar com a presi-
dente do STF, ministra Cármen 
Lúcia, e com o presidente da 
República, Michel Temer, sobre 
o assunto. “Não é uma caça às 

bruxas. Não existe dinheiro 
do governo, existe dinheiro da 
população. Essa é uma grande 
lacuna no país que carece de 
regulamentação e que permite 
várias exorbitâncias e distor-
ções”, disse Kátia Abreu.

O presidente do Senado ob-
servou ainda que a comissão 
deverá propor medidas como a 
desvinculação do subsídio dos 
ministros de tribunais superio-
res para evitar o que chamou 

de “efeito cascata” sobretudo 
no orçamento dos estados. A 
regulamentação de benefícios 
como auxílio-moradia e outras 
indenizações também deverão 
ser analisados para que sejam 
incluídos no abate-teto. “Não 
faz sentido algum aceitar con-
trabandos que, pelo acúmulo 
de benefícios, de funções ou 
vantagens pessoais, extrapolam 
o teto”, enfatizou Renan (Ag.
Senado).

Devolução de patrimônio 
tomado durante a II guerra

para Sociedade Instrutiva Vila 
Mathias para evitar prejuízos à 
escola da comunidade nipônica. 
Em 1943, com o Brasil já aliado 
aos adversários do Japão, os 
japoneses de Santos foram 
obrigados a deixar a cidade – 
considerada área de segurança 
nacional – em um período de 24 
horas. As atividades culturais e 
educacionais da entidade foram 
suspensas.

A tentativa de retomar o 
imóvel começou na década de 
50, mas o casarão somente foi 

reocupado pela comunidade 
nipo-brasileira em 2006, no 
âmbito das preparações para 
a comemoração dos 100 anos 
da imigração japonesa. Após 
reformas, foi reinaugurado 
ofi cialmente em 2008 pelo 
príncipe herdeiro Naruhito, 
durante as comemorações 
do centenário. Como o texto 
aprovado é uma emenda do 
Senado, a matéria irá à sanção 
presidencial. Agora, a proprie-
dade será transferida defi niti-
vamente (Ag.Câmara).

Projeto de lei cria nova 
legislação trabalhista rural

o conhecimento da lei para 
empregadores e trabalhadores 
rurais, estejam empregados 
ou não, e garantindo dessa 
forma a necessária segurança 
jurídica para o setor”, justifi cou 
Leitão.

Segurança e saúde do traba-
lho, com desdobramentos sobre 
máquinas, defensivos agrícolas 
e EPI, jornada extraordinária, 
cotas para jovem aprendiz e 

portadores de necessidades 
especiais estão contemplados 
no projeto. “As leis brasileiras 
e, ainda mais, os regulamentos 
expedidos por órgãos como o 
Ministério do Trabalho, são ela-
borados com fundamento nos 
conhecimentos adquiridos no 
meio urbano, desprezando usos 
e costumes e, de forma geral, a 
cultura do campo”, fi nalizou o 
parlamentar (psdbnacamara).

Aprovada 
regulamentação da 

profi ssão de esteticista

atender a regras específi cas. 
No caso de esteticistas e cos-

metólogos, a regulamentação 
passa a exigir do profi ssional 
diploma de graduação em 
curso de nível superior com 
concentração em Estética e 
Cosmética. Já do técnico em 
estética a regulamentação 
passa a exigir diploma de cur-
so técnico com concentração 
em estética. Em relação a téc-
nicos em estética, o texto abre 
uma exceção para assegurar o 
direito de continuar exercen-
do a atividade a quem já esteja 
comprovadamente atuando na 
profi ssão há pelo menos dois 
anos.  O texto aprovado segue 
agora para análise do Senado 
(Ag.Câmara).

Taxa máxima 
de juros ao 
consumidor

O senador Reguffe (sem 
partido-DF) anunciou ontem 
(10) que apresentou projeto 
para limitar as taxas de juros 
cobradas do consumidor fi nal. 
Ele propõe que o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
seja obrigado a, uma vez por 
trimestre, além de defi nir a taxa 
Selic, defi nir também a taxa 
máxima de juros a ser cobrada 
do consumidor.

Hoje, disse Reguffe, os juros 
cobrados por bancos e por 
cartões de crédito são exorbi-
tantes. E citou alguns exemplos 
que podem ser vistos no site 
do Banco Central. O Banco 
Mercantil, por exemplo, cobra 
513% de juros ao ano de cheque 
especial e as taxas de cartão 
de crédito podem chegar até a 
1.360% ao ano, disse ele. Para 
Reguffe, o poder público preci-
sa fi xar um limite para isso.

“O Brasil tem uma taxa Selic 
de 14% ao ano. 1% a menos 
na taxa de juros signifi ca uma 
economia aos cofres públicos 
com juros da dívida pública de 
R$ 17 bilhões por ano. Então, 
se se quer arrumar recursos, 
um caminho é reduzir as taxas 
de juros. Agora, ela não pode 
ser feita por decreto, porque se 
reduzir a taxa Selic por decreto 
vai acontecer o que aconteceu 
no Brasil e implodiu a infl ação. 
Taxa de juros tem que ser re-
duzida de forma sustentável, 
reduzindo também os gastos 
públicos”, afi rmou o senador 
(Ag.Senado).

Barreira para partidos 
políticos

A senadora Ana Amélia (PP-RS) 
comemorou ontem(10) a aprova-
ção em primeiro turno da proposta 
que estabelece cláusula de barreira 
para a criação de novos partidos e 
proíbe as coligações partidárias nas 
eleições para vereador e deputado 
a partir de 2020. “Com isso, está 
se criando uma forma de tornar o 
partido político e o sistema político-
partidário muito mais honesto e 
mais decente. A estimativa é de 
que a gente passe a ter dez partidos 
políticos”.

A senadora lembrou que, hoje, 
há 35 partidos políticos, o que a 
seu ver torna o sistema confuso. 
Para a senadora, é preciso criar 
um sistema “mais puro”, e bem es-
truturado, com ideologia defi nida. 
Muitos partidos hoje, argumentou 
a senadora, não passam de bons 
negócios, já que vendem seu tempo 
de rádio e TV e ainda têm acesso 
aos recursos do fundo partidário 
(Ag.Senado).


