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De fato ele não tinha 

uma cara simpática. 

Era sisudo e 

considerado um político 

duro. Não negociava 

qualquer ato do governo 

se houvesse a menor 

suspeita que alguém 

em particular iria levar 

vantagem pessoal. 

Não conhecia açou-
gueiros que pediam 
dinheiro emprestado 

com juros baixos de bancos 
estatais, nem se aproveitava 
de qualquer vantagem que o 
cargo lhe proporcionava. Não 
aceitava caronas. Por isso es-
teve no poder  quatro vezes, na 
segunda metade do século XIX. 
Deixou a política aos 84 anos. 
Nesse período o Reino Unido se 
tornou uma potência mundial, 
especialmente econômica. 

Gladstone, apesar da cara 
feia, era erudito, enérgico e 
intelectualmente corajoso. Ele 
insistia que o governo tinha 
que ter um orçamento fi scal 
equilibrado, ou seja jamais 
admitir que podia gastar mais 
do que arrecadava. Dizia que 
os défi cits fi scais provaram que 
eram fonte de fragilidade nos 
sistemas sociais e econômicos. 

Por isso ocupou também 
o cargo do Chancellor of the 
Exchequer, ou ministro da 
fazenda. Também por quatro 
períodos. Nessa época a libra 
se tornou a moeda mais valiosa 
do mundo e a Grã Bretanha o 
centro econômico e fi nanceiro 
mais importante do planeta. 

Em outros lugares não era 
bem assim. Sistemas políticos 
presidencialistas que concen-
travam o poder todo na mão 
de um único homem usavam 
o défi cit público como uma 
política de governo. Graças a 
ele era possível ter dinheiro 
para  investir nas questões 
básicas, principalmente para 
implantar as propostas surre-
alistas que tinham prometido 
na campanha eleitoral. 

Para isso precisavam ter no 
ministério da fazenda, não um 
técnico, mas um político. 

Alguém que não conhecesse 
praticamente nada de ciência 
econômica, mas se afinava 
com o chefe. A ordem era 
arrumar dinheiro para gastar 
com a imensa estrutura do 
Estado e fi nanciar obras que 
garantissem ou a reeleição 
ou a perpetuação do nome do 

presidente no concreto ou em 
placas de bronze, para toda a 
eternidade. Isto vinha sendo 
feito desde o tempo dos faraós. 
Uma das fontes de recursos era 
o défi cit público. 

O governo gastava mais di-
nheiro do que tinha em caixa, 
mas ela não fi cava vazia, o mi-
nistro providenciava que mais 
dinheiro fosse fabricado na 
casa da moeda. Uma  maravilha 
da administração brasileira uti-
lizada por vários presidentes 
da república ao longo da nossa 
recente história. Contudo essa 
política resultava em infl ação, 
com o aumento dos preços 
dos produtos comprados pela 
população.

Mesmo sem perceber o povo 
pagava duas vezes. A primeira 
quando recolhia os impostos. A 
segunda quando fosse comprar 
um pãozinho na padaria e ele 
tinha subido de preço. Para o 
cidadão comum o responsável 
era o “Seu Manoel”, ou os atra-
vessadores, ou o Saci Pererê. 
Não lhe passava pela cabeça 
que um tal défi cit fi scal tinha 
alguma coisa com isso. 

Em outras palavras o gover-
no usava o método da cama 
de Procusto. Este, segundo 
a mitologia grega, tinha uma 
cama de ferro, que oferecia ao 
viajante. Se este fosse menor 
do que a cama ele o amarrava 
e esticava seu corpo até fi car 
do tamanha da cama. Se o 
dinheiro era menor do que as 
despesas ele esticava o orça-
mento fabricando dinheiro. 
Infl ação era tida como algo não 
tão ruim, a até bons economis-
tas diziam que era possível 
desenvolver o país graças a 
ela. O Brasil conviveu com essa 
política monetária ao longo de 
muitos governos. 

Quem saia da presidência 
deixava um imenso défi cit para 
o sucessor. Este ou assumia o 
combate, e não realizava obras, 
ou acelerava a infl ação com 
mais dinheiro no mercado, 
para fazer obras e também 
deixar a sua marca. 

Ninguém ganha eleição 
prometendo controlar o défi cit 
público. Quem conseguiu essa 
proeza foi Gladstone, afi nal o 
regime inglês era parlamenta-
rista (inspirado pela leitura de 
o Antifrágil, de Nassim Taleb, 
ed. Best Business).   

Heródoto Barbeiro, jornalista da 
Record News e do R7. Lança no dia 

1 de julho( Itaú Cultural, 17h00), com 
Frei Betto, ‘O Budista e o Cristão: um 

diálogo pertinente’ (ed. Fontanar).
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Moeda de 50 liras de Vittorio Emanuele II, de 1864, 

vendida por 146,4 mil euros.

Superou os 3,5 milhões de euros 
o último leilão de moedas, cédulas e 
medalhas raras realizado pela famosa 
casa Aste Bolaffi , de Turim. E o novo 
recorde da sociedade se deu principal-
mente pela venda da rara moeda de 50 
liras de Vittorio Emanuele II, de 1864, 
por um signifi cativo valor de 146,4 mil 
euros. “É uma das moedas mais raras 
do Reino da Itália, cunhada em apenas 
103 exemplares. Ela vai a leilão a partir 
de 75 mil euros, mas pode superar os 
100 mil”, havia dito Gabriele Tonello, 
um dos especialistas da Aste Bolaffi , 
alguns dias antes do leilão. 

Entre os outros melhores resulta-
dos da noite também se encontra o 
12 Zecchini, moeda de ouro emitida 
pela República Veneziana, do duque 

Com o objetivo de aproximar a população de 
informações especializadas sobre promoção à 
saúde, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, 
lançou, ontem (13), a plataforma Saúde Brasil 
(www.saude.gov.br/saudebrasil). A ferramenta 
na internet faz parte de uma campanha que visa 
conscientizar a população brasileira de que a 
promoção da saúde é o melhor remédio para 
uma vida saudável. 

Todos os conteúdos e serviços estão baseados 
em quatro pilares: eu quero parar de fumar; eu 
quero ter peso saudável; eu quero me alimentar 
melhor; e eu quero me exercitar. Ao lançar a 

plataforma, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, 
informou que a ferramenta é um ambiente de 
dicas e estímulo para uma vida mais saudável, 
além de trazer informação simples e rápida para 
a população. 

“Má alimentação, sedentarismo, consumo de 
cigarro e obesidade levam ao adoecimento. Al-
guns exemplos das doenças adquiridas por esses 
maus hábitos são: a diabetes, a hipertensão, o 
infarto e o AVC, que sobrecarregam o sistema de 
saúde. Só para tratar a obesidade, por exemplo, 
o SUS gasta quase meio bilhão de reais em um 
ano”, enfatizou Barros (Ag.Saúde).

Nova edição do ‘Encontro de Gêmeos da USP’ acontece

entre os dias 28 e 31 de julho.

Vila Mariana, Lapa e Pi-
nheiros são bairros campeões 
em nascimentos de crianças 
gêmeas no município de São 
Paulo. Uma das hipóteses le-
vantadas para isso é o maior 
poder aquisitivo das pessoas 
que moram nessas regiões, o 
que lhes possibilita mais aces-
so a métodos de fertilização ar-
tifi cial que induzem à gravidez 
múltipla. O resultado faz parte 
de pesquisas do Instituto de 
Psicologia da USP com o intui-
to de traçar um mapeamento 
de nascimentos de gêmeos 
univitelinos e dizigóticos na 
cidade de São Paulo. 

Estas conclusões serão 
apresentadas no segundo En-
contro de Gêmeos da USP, que 
acontecerá no Cepeusp, no dia 
28 de julho, e no Instituto de 
Psicologia, no dia 31. 

Entre 2003 e 2015, nos 
bairros da Lapa e Pinheiros, 
foi registrado o maior número 
de nascimentos de gêmeos no 
município de São Paulo: cerca 
de 1.714 crianças nascidas de 
mães cuja renda familiar era 
de 7,6 salários mínimos (média 
ponderada). Já Guaianases, 

Formação rochosa conhecida como Prateleiras é uma das 

atrações do Parque de Itatiaia, que completa 80 anos.

Localizado na Serra da 
Mantiqueira, entre Ita-
tiaia e Resende, no estado 

do Rio de Janeiro, e Bocaina de 
Minas e Itamonte, em Minas 
Gerais, o parque é o mais antigo 
do Brasil. Inaugurado em 1937, 
faz parte da Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica, reconhecida 
pela Unesco, além de ser classi-
fi cado pelo Ministério do Meio 
Ambiente como área de priori-
dade extremamente alta para a 
conservação da biodiversidade.

O evento de ontem contou 
com a presença do ministro do 
Meio Ambiente, José Sarney 
Filho; do ministro do Turismo, 
Marx Beltrão, e do presidente 
do ICMBio, Ricardo Soavinski. 
A reinauguração contou tam-
bém com uma exposição inte-
rativa da fauna e fl ora da região, 
além do lançamento do livro de 
fotos Aves do Parque Nacional 
do Itatiaia, do fotógrafo Luiz 
Carlos da Costa Ribenboim, 
que se dedica aos registros de 
pássaros há mais de 10 anos. A 
publicação reúne imagens de 
diversos fotógrafos da região.

Rosário se 
prepara para 
casamento do 
ano de Messi e 
Antonella

Na Argentina, ninguém du-
vida que o casamento entre o 
craque do Barcelona, Lionel 
Messi, e sua companheira de 
longa data, Antonella Roccu-
zzo, será o “evento do ano” no 
país. Marcado para o próximo 
dia 30, o casal deve fazer uma 
mega festa para até 650 convi-
dados em um “grande hotel” da 
cidade, segundo a mídia local. 
A cerimônia de matrimônio 
deve ser realizada na catedral 
de Rosário.

Apesar dos poucos detalhes 
revelados até o momento, sabe-
-se que a festa será animada 
pelo grupo uruguaio de cumbia 
pop Rombai e pela cantora 
argentina Karina Tejada, na-
morada do jogador argentino 
Kun Aguero. Além disso, o 
vestido escolhido por Roccuzzo 
foi criado pela estilista catalã 
Rosa Clara, que já estaria na 
Argentina para os detalhes 
fi nais. Os dois já estão juntos 
há 10 anos e tem dois fi lhos, 
Thiago e Mateo, mas decidiram 
ofi cializar a relação agora. 

No entanto, há três semanas 
do casório, a mídia argentina 
informa que o casal demitiu a 
responsável pela organização 
do casamento, Bárbara Diez, 
que já organizou o matrimônio 
do atual presidente Mauricio 
Macri com Juliana Awada. De 
acordo com os jornais, a asses-
sora teria se recusado a mudar 
alguns planos para a data - como 
uma redução drástica de con-
vidados - de 650 para 250 - e a 
troca do local da festa. O alto 
valor do evento também teria 
desagradado os dois. O casal 
não se pronunciou ofi cialmente 
sobre o caso (ANSA).
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Parque Nacional de Itatiaia 
comemora 80 anos com 
novidades para visitantes

O Parque Nacional de Itatiaia reinaugurou o centro de visitantes, inteiramente revitalizado, ontem (13), 
em comemoração aos seus 80 anos

des para visitantes de todas as 
idades. O local tem fácil acesso 
pela Rodovia Presidente Dutra 
e conta com trilhas, cachoeiras, 
mirantes, escaladas, um visual 
único, além de uma grande 
variedade de seres vivos, sen-
do mais de 300 espécies de 
pássaros e 50 de mamíferos, 
além de 5 mil tipos de insetos 
e inúmeros répteis e anfíbios. 
É considerado um dos melho-
res lugares do mundo para o 
birdwatching, termo em inglês 
para a prática de observação de 
pássaros.

A parte alta do parque tam-
bém é chamada de Planalto 
de Itatiaia, onde estão con-
centradas formações rochosas 
que compõem as paisagens 
impressionantes dos famosos 
pontos turísticos da região, 
como o Morro do Couto, a 
Pedra do Altar, as prateleiras 
e o Pico das Agulhas Negras, o 
ponto mais alto do estado do Rio 
de Janeiro, com 2.791 metros 
de altura, onde no inverno as 
temperaturas fi cam abaixo de 
0° Celsius (ABr).

Hoje (14), data ofi cial do ani-
versário do parque, a banda da 
Academia Militar das Agulhas 
Negras (Aman) vai recepcio-
nar o público, e os visitantes 
também poderão conferir uma 
mostra especial de fi lmes, além 
de participar de atividades de 
educação ambiental. Outras ati-
vidades comemorativas estão 
programadas para o restante 

do ano, como um seminário 
de montanhismo organizado 
pela Confederação Brasileira 
de Montanhismo, atividades 
educativas e exposições de 
fotos do parque.

O Parque Nacional de Itatiaia, 
inaugurado pelo presidente 
Getúlio Vargas, está aberto 
para o público todos os dias, 
oferecendo diferentes ativida-

Nascimento de gêmeos em São 
Paulo é maior em bairros mais ricos

um dos bairros periféricos do 
extremo leste, fi cou em último 
lugar, com 602 crianças gêmeas 
nascidas de mães com renda 
familiar de 1,8 salário mínimo. 
Na Vila Mariana e no Jabaquara 
nasceram 1.467 gêmeos para 
6,5 salários mínimos; Butantã, 
1.174 para 4,7 salários mínimos; 
Ipiranga, 1.006, para 3,7 salários 
mínimos; e Itaim Paulista, 769 
para 1,9 salário mínimo. Quanto 
à renda familiar, foi considera-
da a do ano de 2010, a última 
disponibilizada pelo site da 
Prefeitura paulistana.

Nas primeiras análises da 
pesquisa realizadas pelo bolsista 

Jonas Arantes, sob orientação 
da professora Emma Otta, do 
IP, já foi possível apurar que 
a renda familiar infl uencia de 
forma signifi cativa a taxa de na-
talidade e que existe diferença 
entre nascimentos de gêmeos 
em hospitais públicos e priva-
dos. Os partos múltiplos ou de 
gêmeos acontecem com maior 
frequência em hospitais parti-
culares, revela Emma. “O fato 
também pode estar relacionado 
à postergação da gravidez das 
mulheres, que hoje priorizam 
a carreira em detrimento do 
desejo de ter fi lhos” (Ivanir 
Ferreira/Jornal da USP).

Ministério da Saúde lança 
plataforma para promoção à saúde

Leilão de moeda rara do Reino da Itália
quebra recorde

veneziano Paolo Renier, cujo valor partiu 
dos 15 mil euros, mas chegou aos 97,6 
mil euros; a nota de 100 liras de 1872 
da Zecca di Roma, por 53.680 euros; a 
moeda de 10 ducati do imperador do 
Sacro Império Romano-Germânico Fer-
nando II, por 43.920 euros; e a moeda de 
8 zecchini do duque de Veneza Giovanni 
Mocenigo, também por 43.920 euros. 

Já a seção de medalhas foi leiloada ao 
todo por um valor de quase meio milhão 
de euros. A principal delas foi um colar 
de ouro de um dos Cavalheiros de Sua 
Santidade concedida pelo papa Paulo VI 
de meio quilo que foi leiloado por 17,5 
mil euros (ANSA).
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