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Consequências
da cultura da cobiça

A cultura da cobiça 

pelo poder tem 

estado presente ao 

longo da história da 

humanidade, mas 

foi após a invenção 

do dinheiro que ela 

adquiriu contornos 

desesperadores

Os países que são geridos 
desatentamente, com 
população indolente, 

mais cedo ou mais tarde aca-
bam caindo nas garras dos 
oportunistas que vivem de tirar 
proveito das fraquezas alheias 
para ampliar seu poder e infl u-
ência. O desequilibro é a nota 
dominante da economia global. 
Quem pode esperneia; outros 
se corrompem por dinheiro e 
se acomodam, deixando que a 
decadência não tarde.

Em 2004, a dívida brasileira 
estava em torno R$1,1 trilhão. 
Em 2015, aumentou aproxi-
madamente 21% só de juros 
e swap. Hoje deve estar em 
R$ 3,4 trilhões. Em dez anos 
aumentou cerca de 30% do 
PIB, passando de 50% para 
80%, nível previsto para 2018. 
A hemorragia é inevitável, a 
velocidade vai depender da 
taxa de juros. Nos anos 1980-
1990, o Brasil já teve amarga 
experiência com o trato da 
dívida. Foram duas décadas 
perdidas; teremos a terceira? 

É preciso oferecer traba-
lho para os 13, 8 milhões de 
desempregados, aumentar 
o PIB e a arrecadação. Com 
dívida de quase R$ 4 trilhões 
a 6% teremos, só de juros, o 
montante de R$ 232 bilhões 
por ano mantendo o país 
travado. Porém, o problema 
não está só na taxa de juros, 
mas na insensatez de como 
se deixa uma dívida crescer 
tanto, tolhendo a autonomia e o 
crescimento, mantendo o país 
atrasado sem chances de sair 
das condições sub-humanas 
em que se encontra. Parale-
lamente ao crescimento da 
dívida, aumentaram a miséria, 
a violência e a decadência. 

O cenário é desanimador. Os 
orçamentos e previsões fi nan-
ceiras são peças importantes 
para o equilíbrio de qualquer 
empreendimento, para a vida 
pessoal e das contas públicas, 
mas os gestores do dinheiro 
público se julgam acima de 
tudo e vão desequilibrando e 
cavando défi cits para encanto 
do mercado fi nanceiro, com 
grande liquidez, até que che-
gue a hora da verdade com 

mais contas que receitas, e o 
país acaba entrando nas crises 
políticas e de corrupção. 

O mercado aproveita e a 
dependência ao dólar funciona 
como uma guilhotina. Apesar 
da enorme liquidez mundial, 
o dinheiro busca oportunida-
des especulativas. Emprestar 
para Estados deficitários, 
mal geridos, que são a maio-
ria; aplicar em moedas com 
possibilidade de valorização; 
impulsionar bolhas? O que vai 
acontecer quando os gestores 
se pautarem para o equilíbrio 
nas contas, deixando de ser os 
maiores tomadores de recur-
sos no mercado? 

O Brasil precisa estabelecer 
seu rumo de equilíbrio nas con-
tas internas e externas, traçar 
um plano de bom preparo da 
população e fortalecer o mer-
cado interno com melhores 
níveis de remuneração do tra-
balho. Através da análise das 
mídias sociais já se consegue 
detectar o que cada pessoa 
quer e até mesmo orientar o 
desejo dos indivíduos para um 
fi m específi co, seja aceitar um 
novo conceito ou escolher um 
candidato ou produto. 

A força do Facebook foi 
comprovada pelo estrategista 
de Internet do presidente 
Trump. Seria bom se pudesse 
ser usada em 2018 para eleger 
no Brasil um estadista capaz 
de nos livrar do peso da deca-
dência. Muito já se falou que 
a era da cultura da cobiça está 
próxima ao ponto de ruptura, 
do qual a precarização global e 
a destruição de empregos são 
amostras das consequências 
das ações imediatistas, sem 
uma visão ampla. 

A economia precisa de um 
gênio que encontre resposta 
para isso de forma que mesmo 
com mudança no padrão de 
renda, a humanidade não se 
embruteça. Tudo foi sendo 
empurrado com a barriga e 
as incoerências se tornam 
visíveis; não dá para resolver 
sem que haja sinceridade. Em 
geral as pessoas se esforçam 
para impor a própria vontade 
egoística, esquecendo-se de 
que o mais importante para a 
vida sadia e pacífi ca é valorizar 
e aprimorar a qualidade da 
humanidade.

 
(*) - É do Conselho de Administração 

do Prodigy Berrini Grand Hotel 
e  associado ao Rotary Club/SP. É 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre qualidade de 

vida. Coordena os sites
(www.library.com.br) e

(www.vidaeaprendizado.com.br).
Email (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Os advogados do ex-presi-
dente Lula anunciaram na tarde 
de ontem (18) que vão recor-
rer da decisão do juiz federal 
Sérgio Moro, que não acolheu 
os argumentos apresentados 
pela defesa nos embargos de 
declaração após ter condenado 
o petista a nove anos e meio de 
prisão. Nesta fase do processo, 
as apelações são encaminhadas 
à segunda instância, no caso 
o TRF4.

Em nota assinada pelo advo-
gado Cristiano Zanin Martins, a 
defesa do ex-presidente ques-
tionou trechos do despacho 
de Moro. “Este juízo jamais 
afi rmou, na sentença ou em 
lugar algum, que os valores 
obtidos pela Construtora OAS 
nos contratos com a Petrobras 
foram usados para pagamento 
da vantagem indevida para o 
ex-presidente”, escreveu o juiz.

Para Martins, a frase é uma 
prova de que Sérgio Moro 
“criou uma acusação própria, 
diferente daquela apresentada 

Advogado Cristiano Zanin Martins.

Prazo de 2 
horas para 
operadora 
informar 
localização 
de celular

A Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara 
aprovou proposta que dá 
prazo de duas horas para 
que a prestadora de telefonia 
móvel informe ao delegado 
de polícia a localização de 
aparelho celular no caso 
de restrição da liberdade 
ou iminente risco para a 
vida de alguém; ou de de-
saparecimento de pessoa. 
O prazo será o mesmo no 
caso de investigação crimi-
nal em que a comprovação 
da materialidade ou autoria 
de infração penal em anda-
mento dependa do imediato 
conhecimento da localização 
do infrator.

O texto aprovado é o 
substitutivo da Comissão 
de Ciência e Tecnologia ao 
projeto do deputado Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP). O pa-
recer do relator na Comissão 
de Finanças, deputado Fer-
nando Monteiro (PP-PE), foi 
pela adequação fi nanceira e 
orçamentária do substitutivo 
da Comissão de Ciência e 
Tecnologia e pela incom-
patibilidade e inadequação 
fi nanceira e orçamentária 
do projeto original e do 
substitutivo da Comissão de 
Segurança Pública. 

O projeto original prevê 
que a operadora será remu-
nerada pelo Poder Público 
sempre que houver a efetiva 
utilização de seus recursos 
tecnológicos e facilidades 
de telecomunicações desti-
nados a atender à determi-
nação judicial.

O substitutivo da Comis-
são de Segurança Pública, 
por sua vez, faculta às ope-
radoras a apresentação de 
projeto para o custeio das 
despesas decorrentes do for-
necimento das informações 
de localização, com utiliza-
ção dos recursos do Fistel. O 
projeto será agora analisado 
de forma conclusiva pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Ele fez um balanço do tra-
balho dos senadores. Eu-
nício lembrou que foram 

realizadas aproximadamente 
100 sessões plenárias e aprova-
das cerca de 100 proposições.

Ao presidir a sessão do Con-
gresso que encerrou os traba-
lhos do semestre, ele informou 
que, em 15 anos, essa foi a segun-
da vez em que os parlamentares 
aprovaram a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) antes do 
recesso do meio do ano. “Vamos 
para casa e para nossas bases de 
consciência tranquila”.

O senador destacou ter con-
duzido os trabalhos do Senado 
favorecendo o diálogo, a conci-
liação, o respeito às divergên-
cias e ao espaço das minorias. 
Ele deu o exemplo da reforma 
trabalhista, que passou por 
três comissões e foi debatida 
em duas sessões temáticas no 
Plenário. “Neste momento de 
enorme difi culdade na econo-
mia, a aprovação da reforma 
abre a possibilidade de criarmos 
mais empregos, tão necessários 

Eunício Oliveira: compromisso de buscar soluções para o país.

Projeto do senador Antonio 
Carlos Valadares (PSB-SE) 
assegura aos cidadãos o direito 
de usar nos documentos ofi ciais 
fotografi as em que estejam com 
adereços ligados à sua identida-
de cultural. O projeto autoriza, 
em carteiras de identidade e de 
motorista, fotos com turbante, 
chapéu, quipá, véu ou qualquer 
outro elemento que expresse 
relação com uma comunidade 
ou tradição cultural reconhe-
cida pela sociedade brasileira.

O texto, apresentado em abril, 
foi encaminhado para exame 
na Comissão de Constituição e 
Justiça, onde receberá decisão 
terminativa. Se aprovado, pode-
rá seguir diretamente para ava-
liação na Câmara. A relatora na 
CCJ é a senadora Lídice da Mata 
(PSB-BA), que apresentará o 
texto para embasar a discussão 
e votação da matéria pelos co-
legas. Valadares se inspirou em 
decisão da Procuradoria-Geral 
do Rio que autorizou o Detran 
a permitir aos fl uminenses o 
uso de fotos com elementos de 
vestuário relacionados à sua fé 
religiosa ou cultura. 

A mudança foi uma resposta 
ao pleito de cidadã afrodescen-
dente que defendia o direito 
de ter na carteira de motorista 
uma foto com turbante, para 

Fotos com turbante, chapéu, 

quipá, véu ou elemento que 

expresse relação com uma 

comunidade reconhecida pela 

sociedade brasileira serão 

permitidas.

Proibir a inauguração de 
obras públicas nos três meses 
que antecederem eleições é 
o objetivo do projeto, recen-
temente apresentado pelo 
senador Cristovam Buarque 
(PPS-DF), que aguarda a 
designação de relator na 
Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado. A proposta 
deve alterar a Lei das Eleições 
(Lei 9.504/1997) para proibir a 
inauguração de obras públicas 
durante o pleito eleitoral e nos 
três meses anteriores. 

Também ficará proibida 
no mesmo período, segundo 
a proposta, a realização de 
shows artísticos, eventos 
culturais, feiras e exposições 
pagos com recursos públicos. 
O objetivo é evitar que inaugu-
rações de obras públicas sejam 
usadas com conotação elei-
toral em benefício de algum 
candidato. Cristovam explica 
que a Lei das Eleições já proíbe 
a presença de candidatos em 
inaugurações de obras públi-

Senador Cristovam Buarque (PPS-DF), é o autor do projeto.
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A prévia do resultado primário do go-
verno federal deve mostrar um novo e 
acentuado defi cit em junho, em torno de 
R$ 20 bilhões. É o que aponta estudo dos 
analistas Daniel Couri e Gabriel Barros, 
da Instituição Fiscal Independente (IFI) 
do Senado. Gastos como o pagamento 
antecipado de precatórios de custeio e 
a elevação de boa parte das despesas 
obrigatórias explicam em grande medida 
o avanço de 10,5% da despesa primária, 
em termos reais.

A nota técnica cita três tipos de preca-
tórios e sentenças judiciais: de pessoal, 

de previdência e assistência social, e de 
outras despesas de custeio e capital. Estes 
últimos, pagos em dezembro entre 2014 
e 2016, tiveram seu calendário antecipa-
do para junho deste ano e ampliarão o 
gasto primário em cerca de R$ 8 bilhões. 
Os demais itens do gasto obrigatório da 
União, com exceção de abono e seguro 
desemprego, manterão sua trajetória 
ascendente. 

Na comparação com junho de 2016, o 
gasto com pessoal deve registrar avanço 
próximo de 9%, enquanto os gastos com 
previdência e assistência social (LOAS) 

deverão crescer em torno de 6,2% e 6,6%, 
respectivamente. O estudo também des-
taca que, em julho, os gastos com pessoal 
costumam ser fortemente impactados pelo 
pagamento da primeira parcela do décimo 
terceiro salário do Poder Executivo, o que 
elevará a despesa em cerca de R$ 6 bilhões.

Por outro lado, há sinal de melhora no 
desempenho (+5,4%) das receitas admi-
nistradas e previdenciárias, compensadas 
pelo menor volume de concessões e 
permissões. Há, ainda, surpresa positiva 
na arrecadação de R$ 2 bilhões com di-
videndos (Ag.Senado). 

Semestre foi ‘o mais produtivo’ 
dos últimos dez anos no Senado
O primeiro semestre de 2017 foi o mais produtivo dos últimos dez anos no Senado, segundo avaliação 
do presidente da Casa, Eunício Oliveira

validação dos incentivos fi scais 
para acabar com a guerra fi scal 
entre os estados. “Agora estão 
legalizados os incentivos de que 
os estados precisam para atrair 
empresas e criar empregos”.

Cerca de 1,5 milhão de agri-
cultores atingidos pela seca 
foram benefi ciados com lei que 
permitiu a renegociação de dívi-
das com o Banco do Nordeste. 
A medida alcançou produtores 
nordestinos e de parte de Minas 
Gerais, do Espírito Santo e da 
Região Norte. Neste semestre, 
o Senado também aprovou R$ 
517 milhões para realizar “um 
sonho de 150 anos dos nordes-
tinos”: a continuidade das obras 
do último trecho da transposi-
ção do Rio São Francisco, que 
beneficiará Paraíba, Ceará, 
Pernambuco e Rio Grande do 
Norte. “Como presidente do 
Senado e do Congresso, quero 
garantir que, juntos, com se-
renidade, disposição e diálogo, 
vamos buscar as alternativas 
de que o Brasil tanto precisa”, 
concluiu (Ag.Senado).

à população”. Na área social, 
Eunício ressaltou a aprovação 
de proposta do governo que cria 
o Cartão Reforma, permitindo 
às famílias de renda mais baixa 
construir e reformar suas casas.

Outra decisão destacada por 
Eunício foi a promulgação da 
medida provisória que liberou 
o saque das contas inativas 
do FGTS e proporcionou que 

bilhões de reais “voltassem 
para as mãos do trabalhador”. 
A aprovação dos senadores para 
a renegociação das dívidas dos 
estados também foi lembrada. 
Assim como a derrubada do 
veto que impedia os municípios 
de receberem o imposto sobre 
serviços realizados na pró- pria 
comunidade. No mesmo senti-
do, o senador apontou a con-

Inauguração de obras antes das 
eleições poderá ser proibida

cas nos três meses anteriores 
à eleição, sob pena de cassação 
do registro ou diploma.

“Entretanto, é inegável que 
uma inauguração em plena cam-
panha ou em período próximo 
a ela, ainda que os candidatos 
não compareçam, pode adqui-
rir forte conotação eleitoreira, 
principalmente em cidades pe-
quenas”, argumenta Cristovam 

na justificação do projeto, 
acrescentando que essa avalia-
ção também se aplica a eventos 
artísticos e afi ns, que podem ter 
intenções eleitoreiras quando 
promovidos em épocas pró-
ximas a eleições. O projeto 
receberá decisão terminativa 
na comissão. Se for aprovado, 
poderá seguir diretamente para 
a Câmara (Ag.Senado).

Defesa de Lula vai recorrer
de decisão de Moro

pelo MPF”. O advogado defende 
que há falta de correlação entre 
a sentença e a acusação - o que, 
segundo ele, “revela a nulidade 
da decisão” de condenar Lula. 
Martins disse ainda que Moro, 
ao reconhecer que os valores 
obtidos pela OAS nos contratos 
com a Petrobras não foram 
usados para benefi ciar Lula, 
mostrou ter errado ao admitir 

a estatal como assistente de 
acusação no processo.

“Mostra, ainda, manifesto 
equívoco ao condenar Lula a 
reparar ‘danos mínimos’ ao re-
conhecer que o ex-presidente 
não foi benefi ciado com valores 
provenientes dos três contratos 
envolvendo a petrolífera que 
estão indicados na denúncia”, 
diz a nota da defesa (ABr).

Uso de adereços culturais 
em fotos de documentos

evidenciar sua identifi cação 
com a cultura de matriz afri-
cana. Ao justifi car o projeto, 
Valadares afi rma que é tarefa 
do Estado moderno apoiar a 
livre escolha de pertencimento 
a comunidades ou tradições. 
“Não há sentido em o estado 
discriminar entre indivíduos 
que se consideram livres de 
qualquer tradição e indivíduos 
que não se identifi cam a si 
mesmos senão enquanto partes 
de uma totalidade maior, seja 
ela tradição ou comunidade”, 
argumenta (Ag.Senado).

Defi cit fi scal de junho deve ser próximo de R$ 20 bilhões


