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Sem Universidades e 

o conhecimento delas 

emanado nenhum país 

seria país e o mundo 

não seria mundo

Nosso processo civili-
zatório passa pelas 
instituições de ensino 

e pesquisa dos mais profun-
dos segredos da vida, cujo 
desconhecimento nos man-
teria numa gruta cinzenta e 
fria. A evolução humana não 
depende da acumulação de 
capital, mas do conhecimento 
científi co, em todos os níveis - 
tecnológico, humanista e suas 
ramifi cações.

Colorimos esse aspecto da 
vida humana sobre este pla-
neta ao verifi car a xenofobia 
desbragada que inspira Donald 
Trump - não em terreno de 
campanha, mas de governo. 
É concreta a ameaça de de-
portar jovens universitários 
não naturais dos Estados 
Unidos. Embute-se nesse 
procedimento brutal, sem ser 
expresso, o mote da raça pura 
que incendiou o mundo através 
do nacional socialismo. Univer-
sitários que assimilaram co-
nhecimentos, por exemplo, na 
mais qualifi cada universidade 
do mundo - Harvard - e, seja lá 
seja em seus países de origem, 
os devolveriam para o bem do 
orbe - e dos americanos.

Precisamente a coragem 
juvenil de resistir a Trump 
foi cimentada em Harvard. 
A ideia teve o curso de um 
raio e já abarca cerca de 5 mil 
instituições superiores, tais 
como Yale, Universidade de 
Nova York e Stanford, na Ca-
lifórnia.  E consiste em blindar 
os colegas não americanos 
de deportações, contando-se 
com o compromisso do corpo 
docente e das mais altas au-
toridades do saber. Esse é o 
único quartel sagrado que pode 
segurar as manifestações de 
“delirium tremens” de Trump. 
Um homem que, provavelmen-
te seguindo o método que o 
tornou bilionário, não verá 
limites para seus diabólicos e 
esquivocados propósitos. 

Equivocados porque a gran-
deza dos EUA foi concretizada 
por maioria de imigrantes. 
Atente-se à análise de Matt 
O’Brien, do de “Washington 
Post”, ao pontuar que os imi-
grantes mais qualifi cados são 
os que pagam mais impostos, 
sem contrapartida correspon-
dente; impulsionam os maiores 
negócios; mais da metade da 
atual safra de startups bilio-
nários do Vale do Silício foi 
fundada por imigrantes; as 
empresas de tecnologia que 
fi caram em desvantagem no 
sorteio de vistos de 2007 e 2008 

não reagiram contratando mais 
trabalhadores nativos, mas 
menos; imigrantes criam em-
presas e empregos nos EUA, de 
modo que Trump teria proble-
mas com 40% das empresas da 
Fortune, a exemplo da Apple, 
Google e Oracle. O jornalista 
conclui que Trump não tem a 
mínima noção do que faz seu 
país grande. 

Isso sob o aspecto pragmá-
tico de interesse dos EUA. No 
entanto, a manifesta esquizo-
frenia de Trump, nada diversa 
da que acometia o Füher, 
muito embora a história não 
seja, “sic et simpliciter”, obra 
só de líderes, fi ca evidenciada 
em sua brutal agressão aos 
princípios mais elementares 
da solidariedade humana, 
erigidos como fundamentais 
pela Organização das Nações 
Unidas. Como se sabe, o es-
quizofrênico está em confl ito 
com o mundo circundante e 
torna-se um diabo agressivo. A 
resposta que não se tem é como 
personalidades tão doentias 
logram sucessos eleitorais e o 
aplauso das massas.

A iniciativa dos estudantes 
de Harvard será a grande pe-
dra no sapato de Trump. Um 
governo chega ao extremo de 
seu despotismo ao ignorar a 
autonomia das Universidades 
e investir contra os cérebros 
mais importantes e prome-
tedores da nação, dos quais 
necessitam indispensavelmen-
te e, ainda, para não agredir 
símbolos tão tradicionais do 
país. Posso afi rmá-lo porquan-
to bacharelei-me em direito 
num desses santuários, sob a 
ditadura militar. A polícia po-
lítica jamais teve a ousadia de 
invadir a Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco. É 
certo que o mesmo não se deu 
com a PUC, mas a ditadura 
pagou um preço signifi cativo 
por isso. 

No máximo, agentes força-
vam a verifi cação dos arquivos 
para localizar endereços de 
estudantes procurados, mas 
tão logo se ia o Diretor, liberal 
em sua cátedra de economia, 
mas igualmente liberal no 
campo das relações humanas, 
imediatamente comunicava o 
fato ao Centro Acadêmico, o 
que permitia aos procurados 
se evadirem dos trogloditas da 
repressão do regime militar. 
Conclui-se que a agregação dos 
corpos docentes às iniciativas 
estudantis nos EUA, no enfren-
tamento de atos que não mais 
se esperavam no século XXI, 
formará a melhor tropa de resis-
tência democrática aos ataques 
da direita nazifascista.
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Universidades, 
santuários do justo

A Câmara de Vereadores 
de São Paulo aprovou projeto 
que declara como patrimônio 
histórico e cultural a obra do 
sambista Adoniran Barbosa. 
A proposta do vereador To-
ninho Paiva (PR) foi enviada 
para sanção do prefeito Fer-
nando Haddad. Pelo texto, a 
municipalidade passará a ser 
obrigada a garantir a preserva-
ção de toda a obra do artista, 
“incluindo as composições 
e poesias”. Ou seja, agora 
fazem parte ofi cialmente do 
patrimônio cultural paulis-
tano, as canções Trem das 
onze, Saudosa Maloca, Tiro 
ao Álvaro, Iracema e Samba 
do Arnesto.

Adoniran era o pseudônimo 
do cantor compositor João Ru-
binato, nascido em 1910, em 
Valinhos, na região de Cam-
pinas. Como conta a biografi a 
anexada ao projeto de lei, na 
juventude, o músico abando-
nou os estudos e trabalhou 
como entregador de marmitas, 
encanador e garçom. Após ar-
rumar um emprego na capital 
paulista, aos 22 anos, passou 
a participar de programas de 
calouros em rádios. Em 1941, 
foi trabalhar na Rádio Record 
como ator cômico e locutor. 
Foi lá que conheceu o grupo 
Demônios da Garoa, com 

 Sambista Adoniran Barbosa.

O empresário do setor 
de comunicação Nizan 
Guanaes sugeriu ao presi-

dente Temer que o governo tome 
as medidas necessárias, mesmo 
que “impopulares” e “amargas”, 
e use a publicidade para fazer 
com que a população entenda a 
necessidade das mudanças.

“Aproveite já que o governo 
ainda não tem índices de popu-
laridade alta e faça coisas impo-
pulares que serão necessárias e 
que vão desenhar esse governo 
para os próximos anos. Tome 
medidas amargas, esse é o gran-
de desafi o das democracias”, 
disse Guanaes. Ele defendeu 
ainda uma reforma trabalhista 
com leis mais competitivas. 
“Precisamos de reformas para 
o país e nós, empresários, preci-
samos de leis competitivas para 
nossas empresas. Não temos 
como competir [no mercado] 
com essa carga fi scal e essas leis 
[trabalhistas] defasadas.”

O ex-governador do Rio Gran-
de do Sul, Germano Rigotto, 
falou em “desafi os imensos” 
para o governo de Temer e 
defendeu que esse seja o go-

Temer durante reunião do Conselho, no Palácio do Planalto, com os ministros da Casa Civil, 

Eliseu Padilha, e da Fazenda, Henrique Meirelles.

Clubes esportivos poderão 
ser obrigados a oferecer aten-
dimento psicológico aos atletas 
profissionais para ajudá-los 
a enfrentar o estresse e a 
ansiedade antes e depois das 
competições. É o que estabe-
lece projeto a ser analisado 
na Comissão de Educação do 
Senado. O autor do texto, sena-
dor Marcelo Crivella (PRB-RJ), 
ressalta que a Lei Pelé, que 
trata de normas gerais sobre 
desportos, já obriga a entidade 
de prática desportiva a garantir 
assistência psicológica a atletas 
em formação, sob pena de não 
ser reconhecida como tal. 

O que o senador pretende 
com o projeto é que clubes 
também tenham a obrigação 
de cuidar da saúde mental dos 
atletas profi ssionais, mediante 
o apoio de psicólogos. Na sua 
opinião, o apoio psicológico é 
uma providência fundamen-
tal para a formação e para o 
desempenho dos atletas, que 
precisam ter boa saúde física 
e mental “para enfrentar fortes 
doses de estresse e ansiedade 
nos momentos que antecedem 
e sucedem as competições”. 

A ansiedade, segundo o 
senador, pode ser uma porta 
de entrada para as drogas e 

A relatora, senadora

Ângela Portela (PT-RR),

é favorável ao projeto.

O Senado teve ontem (21) 
sessões deliberativas, com 
a discussão das propostas 
que institui o teto de gastos 
públicos para os próximos 20 
anos, e a que trata da reforma 
política.  Os dois temas voltam 
a ser discutidos hoje (22). 
Em sessão extraordinária, 
pela manhã, o plenário fará 
um debate temático com 
economistas sobre a PEC do 
Teto de Gastos. Depois, volta 
a discutir a PEC da reforma 
política e vota o projeto que 
muda as regras para aplicação 
do Imposto Sobre Serviços.

Ainda hoje, na segunda 
sessão do dia, a previsão é 
que o plenário vote o projeto 
que reabre o prazo para repa-
triação de dinheiro enviado 
ao exterior sem declaração à 
Receita Federal. O  novo prazo 
será de 1° de janeiro a 15 de 
março, e os contribuintes que 
sonegaram o imposto deverão 
pagar multa e Imposto de 
Renda de 17,5%, cada. Se 
aprovado, o texto seguirá para 
a Câmara. Também contará 
prazo para mais uma sessão 
de discussão da PEC do Teto 
de Gastos. Assim, fi cará fal-
tando apenas a quinta e última 
sessão antes que a PEC possa 

Reforma política e a PEC dos gastos públicos em discussão.
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Conselheiros defendem medidas 
“amargas” para retomar crescimento
Na primeira reunião do Conselhão do governo do presidente Michel Temer, ontem (21), no Palácio do 
Planalto, os conselheiros defenderam medidas para a retomada da economia e do crescimento do país

verno das reformas. Ele citou 
a reforma da Previdência e a 
tributária. “Sabemos que os 
desafios serão imensos nos 
próximos meses. A tarefa será 
ser, sim, o governo das refor-
mas, e reforma que passa não 
apenas pela Previdência, pela 
reforma fi scal e processo de 
desburocratização”.

A presidente da rede de lojas 
Magazine Luiza, Luiza Helena 
Trajano, pediu ao presidente 
e aos ministros medidas que 

reduzam a burocracia para  
simplifi car a atividade empre-
sarial e reduzir custos. “Queria 
colocar um foco muito grande 
em simplifi car o Brasil. Tem em-
presas que têm 10% de custo. 
Só através da sociedade é que 
vamos conseguir fazer essas 
mudanças”.

O empresário Abílio Diniz 
defendeu a proposta dos Gastos 
Públicos, salientando que: “A 
PEC dos Gastos é fundamental 
para o país. Há muita liquidez 

no mundo, e os investidores 
querem investir no Brasil”. Ele 
também sugeriu a unifi cação 
do ICMS para acabar com a 
“guerra fi scal”. O técnico da 
seleção masculina de vôlei, 
Bernardinho, que passou a 
integrar o Conselhão, disse que 
veio entender de que forma a 
interdiciplinaridade do esporte 
pode contribuir para melhorar 
o país, em especial nas áreas de 
educação e saúde e, em longo 
prazo, na segurança (ABr).

Pauta do Senado está cheia 
nesta semana

ser votada em primeiro turno, o 
que está previsto para ocorrer 
no dia 29.

Amanhã (23), o dia começará 
com debate sobre o projeto que 
trata do abuso de autoridade 
na Comissão de Constituição 
e Justiça. Como o texto tem 
gerado polêmica, foram con-
vidados para a discussão o mi-
nistro do STF Gilmar Mendes, o 
procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, e o presidente 
da OAB, Cláudio Lamachia. 
À noite, a previsão é que seja 
realizada a última sessão de 
discussão e a votação da PEC 
da reforma política. Ela esta-

belece o fi m das coligações 
partidárias e a aplicação de 
cláusula de barreira pra os 
partidos políticos já a partir 
das próximas eleições.

As votações seguem na 
quinta-feira (24), quando está 
prevista a votação do projeto 
que trata de mudanças no 
Sistema Tributário Nacional 
e prevê, entre outros pontos, 
que sobre os valores das 
restituições decorrentes do 
pagamento indevido incidam 
os mesmos índices de atuali-
zação aplicáveis ao pagamento 
em atraso de tributos e con-
tribuições (ABr).

Câmara aprova lei que torna 
patrimônio obra de Adoniran Barbosa

quem teve longa e próspera 
parceria.

O modo de falar simples e 
com pequenos erros grama-
ticais é uma das marcas da 
obra de Adoniran, conforme 
destaca a justificativa do 
projeto de lei. Em alguns ca-
sos, aparece em um jogo de 
palavras, como o apaixonado 
Álvaro, que também é um jogo 
de palavras com “alvo” em Tiro 
ao Álvaro. O personagem é o 
destino certo das frechadas 
[fl echadas] disparadas pelo 
olhar da moça, mais mortíferas 
do que veneno estriquinina e 
bala de revorver .

A partir dessa poesia, identi-
fi cada com as camadas menos 
favorecidas da população, 

Adoniran contava histórias de 
eventos diários que, às vezes, 
chegavam à crítica social, 
como no despejo de Saudosa 
Maloca. “Peguemos todas nos-
sas coisas e fumus pro meio 
da rua, apreciá a demolição/ 
Que tristeza que nós sentia/ 
Cada táuba que caía, doía no 
coração”, compôs Adoniran, 
dando voz aos sem-teto que 
observam a derrubada do 
imóvel onde tinham vivido nos 
últimos anos. Por esse tipo 
de sensibilidade, o vereador 
ressalta que o compositor 
“retratou com maestria o 
cotidiano paulistano”, o que 
justifi ca a preservação de seu 
trabalho. Adoniran morreu em 
1982, aos 72 anos (ABr).

Os clubes e a assistência 
psicológica aos atletas

o álcool no meio esportivo, 
principalmente entre os jovens 
atletas. Ele lembra também que 
a falta de assistência psicológica 
pode acarretar prejuízos não 
apenas ao atleta, mas também 
ao seu clube, à sua família e às 
empresas patrocinadoras do 
esporte. A relatora, senadora 
Ângela Portela (PT-RR), é 
favorável ao projeto. A matéria 
já foi aprovada na Comissão de 
Assuntos Sociais. Se for apro-
vado pela CE, poderá seguir di-
retamente para a Câmara, caso 
não haja recurso para votação 
no Plenário (Ag.Senado).

‘Insana inversão 
de valores’

O senador Lasier Martins 
(PDT-RS) classifi cou de lou-
cura o pedido de prisão do juiz 
federal Sérgio Moro, feito pelos 
advogados do ex-presidente 
Lula. Diante das várias acusa-
ções contra Lula, investigado 
no âmbito da Operação Lava 
Jato, Lasier disse considerar 
uma insanidade ele querer 
transformar em réu exatamente 
o juiz que o está julgando e que 
já colocou na cadeia poderosos 
envolvidos em corrupção e 
que têm tido suas sentenças 
referendadas pelo Tribunal 
Regional da Quarta Região.

“Estamos diante da mais in-
solente, despropositada e in-
sana inversão de valores: o juiz 
ameaçado pelo réu. Só faltava 
isto nesta sucessão de loucuras 
e depressões que vive o Brasil. 
Atacar o juiz que vem fazendo 
justiça torna a atitude de Lula uma 
atitude desesperada de quem vê 
a proximidade do fi m das suas 
enganações”, afi rmou Lasier. 

O senador também advertiu 
que não é hora de o Congresso 
votar o projeto sobre abuso de 
autoridade, do senador Renan 
Calheiros. Por trás da decisão 
de dar celeridade a essa votação, 
disse Lasier, há sinais de uma 
tentativa de inibir os responsá-
veis pela Operação Lava Jato: 
magistrados, procuradores, 
promotores de justiça e Polícia 
Federal (Ag.Senado).

Austeridade 
fi scal não vai 
solucionar crise 
econômica

A senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-PR), disse que a proposta 
que limita os gastos públicos 
não salvará o país. O que fará 
isso será a retomada do cresci-
mento econômico. E acrescen-
tou que é preciso escolher qual 
caminho tomar para se atingir 
esse objetivo. Gleisi acredita 
que não será por meio da 
austeridade fi scal que o Brasil 
conseguirá sair da crise. 

A senadora lembrou que o 
presidente eleito dos Estados 
Unidos, Donald Trump, já fala 
nisso. Ela também citou uma 
fala recente do atual presi-
dente norte-americano Barack 
Obama, onde ele afi rmou que a 
austeridade, por si só, não pode 
trazer prosperidade.

“Nesse contexto, nós vamos 
insistir em arrochar na área fi s-
cal com austeridade? Com o fi m 
em si mesmo? Atendendo ape-
nas aos interesses do mercado 
fi nanceiro? E sem preocupação 
com o agravamento dos índices 
sociais? O desemprego já atinge 
a 12 milhões de trabalhadores 
no Brasil. Até agora falou-se 
que a culpa é da Dilma. Mas 
até quando isso vai ser engoli-
do pelo país? Pela sociedade”, 
indagou (Ag.Senado).


