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A globalização
e os países

Os homens se apegam 

ao poder desde longa 

data. A nobreza tinha 

os direitos sobre a terra. 

Com a ascensão do 

dinheiro e crédito, o 

capitalismo alcançou o 

comando

Comunistas e socialistas, 
ambos intervencionis-
tas, também foram atrás 

do poder com a bandeira de 
defender os desprotegidos. 
A globalização tem seu valor 
e suas contribuições, mas 
jamais poderia se sobrepor 
aos legítimos interesses dos 
países cujos governantes têm o 
dever de zelar pela continuada 
melhora das condições gerais 
de vida e da preservação da 
sustentabilidade. 

Em reunião do Fórum de 
Cooperação Econômica, rea-
lizada no Vietnã, o presidente 
Donald Trump prometeu que 
defenderia os interesses eco-
nômicos dos americanos em 
relação à exploração estran-
geira e não deixaria mais que 
“se tirasse vantagem” dos EUA. 
Em contraste, o líder chinês 
Xi Jinping foi eloquente ao 
defender a globalização.

Após a crise de 2008, ocorreu 
uma severa restrição ao crédi-
to. Não é fácil entender toda 
a complexidade da fi nança 
global. O Bank for Internatio-
nal Settlements (BIS) alerta 
para o risco representado pelo 
volume dos swaps cambiais 
pendentes, cujo valor ultra-
passa a casa dos 58 trilhões de 
dólares, quase o PIB mundial. 
Com aumento do risco e queda 
no rendimento de intermedia-
ção, o crédito se restringiu, 
declinando os investimentos 
e o consumo. O que poderia 
acontecer no mundo se os juros 
americanos fossem elevados 
para 4%?

Quem está interessado em 
avaliar os riscos e agir com pru-
dência para evitar o soçobro 
econômico-fi nanceiro? O papel 
desvalorizado que ninguém 
quer. Mas quem arca com o 
peso é a sociedade que tem de 
suportar o custo da derrocada 
para evitar ou retardar a queda 
no abismo do desastre criado 
pela especulação desenfreada 
no mercado fi nanceiro. 

Após o fracasso do comu-
nismo, o capitalismo de livre 
mercado e a tecnologia tiveram 
grande expansão, enquanto 
ocorria signifi cativa perda de 
efi ciência pelos Estados e seus 
gestores. A economia ocidental 
tem sido veemente na defesa 
da concorrência como fator de 
incremento da produtividade, 

mas nesse meio chegou o 
Capitalismo de Estado gerido 
com unidade de comando, 
alterando profundamente a 
economia e a produção indus-
trial ao introduzir novas regras, 
redução nos custos e aumento 
da produtividade. 

Um misto de intervenção 
do Estado e ação empresarial 
visando lucro e acúmulo de 
reservas através da produção 
para exportação. O grande de-
sastre no desenvolvimento dos 
povos tem sido a cobiça pelo 
poder, ganância especulativa, 
falta de seriedade e empenho 
da governança em fortalecer 
a população que se tornou 
facilmente presa de interesses 
alienígenas corruptores, dando 
origem à desagregação ética 
e moral. 

Uma governança consciente 
sempre adota políticas ade-
quadas ao desenvolvimento 
segundo as características do 
país, não se curvando a inte-
resses espúrios. O Brasil colhe 
o fruto dessa insensatez sem 
atentar para a raiz do mal que 
leva à estagnação e atraso de 
difícil recuperação, pois falta 
preparo geral. 

O indispensável é que a liber-
dade individual, a responsabili-
dade e o direito à propriedade 
sejam assegurados. Na fase 
atual de transformações é 
fundamental que a educação 
das novas gerações se debruce 
sobre a natureza, seu funcio-
namento, sua coerência e leis 
infl exíveis para delas tirar o 
melhor proveito, inclusive para 
desenvolver o raciocínio lúcido 
e lógico. 

Além da grave poluição do 
ar, há o descaso com a polui-
ção dos mares e rios e a falta 
de tratamento do esgoto. A 
natureza é a grande riqueza. 
Sem água pura e cristalina e 
sem ar limpo, a vida perde a 
sustentabilidade. Sem cober-
tura fl orestal, os mananciais 
se desfazem e o solo se erode. 
Se faltar água potável a vida 
perderá a sustentação, essa a 
grande verdade inconvenien-
te para a qual a humanidade 
fechou os olhos. 

Os seres humanos têm de se 
preparar e se movimentar para 
formar as bases de uma vida 
decente visando à melhora das 
condições gerais, a evolução 
natural e o progresso.
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O Partido Socialista Brasileiro 
(PSB) ingressou com uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) no Supremo Tribunal 
Federal (STF) para evitar que 
candidatos mais ricos tenham 
vantagens sobre os adversários 
com menos recursos durante 
a campanha eleitoral. Pelas 
regras vigentes, o candidato 
poderá fi nanciar até 100% da 
própria campanha, dentro do 
limite estipulado para cada 
cargo. No caso do presidente da 
República esse valor é de R$ 70 
milhões, e no de governador de 
R$ 21 milhões nos estados com 
mais de 20 milhões de eleitores.

Quanto mais dinheiro um 
candidato tem mais ele investe 
na própria campanha e, como 
consequência, mais chances 
terá de vencer a disputa eleito-
ral, alega o partido na Adin nº 
5.821. “Isso transforma as dis-
putas eleitorais em verdadeiro 
leilão, situação na qual vence 
quem pode pagar mais”, afi rma 
o presidente nacional do PSB, 
Carlos Siqueira. A proposta de 
reforma política aprovada no 
Congresso eliminava o auto-
fi nanciamento de campanha, 
previsto na Lei 13.165 de 2015, 
mas um veto do presidente Te-
mer garantiu a vantagem para 
os candidatos mais ricos. 

O PSB pede uma liminar para a suspensão do limite atual de 

gastos e a fi xação de novos limites para o autofi nanciamento.

O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4) julgou, 
ontem (21), os embargos de 
declaração interpostos pelos 
réus da Operação Lava Jato do 
núcleo da Engevix, entre eles, 
o ex-ministro José Dirceu, o 
irmão dele Luiz Eduardo de 
Oliveira e Silva e o ex-diretor de 
Serviços da Petrobras, Renato 
de Souza Duque. Dirceu, o ex-
-presidente da Engevix, Gerson 
de Mello Almada, e o irmão do 
ex-ministro tiveram os recursos 
negados pela 8ª Turma do TRF4. 

Assim, fi cou mantida a inte-
gralidade do acórdão julgado 
em 26 de setembro que deci-
diu, entre outras medidas, o 
aumento da pena de Dirceu. 
Nos embargos, o ex-ministro do 
governo Lula alegava omissões 
ou obscuridades no acórdão: 
violação à ampla defesa, ilegiti-
midade na utilização do depoi-
mento de réus colaboradores, 
ausência de participação do 
irmão nos crimes de corrup-
ção, equívocos nos critérios de 
progressão de regime e temas 
referentes à dosimetria da pena 
(proporção da pena em relação 
aos crimes).

No caso do processo de Re-
nato Duque, o colegiado deu 
parcial provimento ao recurso 
e corrigiu erro material, ou seja, 
“reconhecendo erro de cálculo 
no valor individual de cada 
dia-multa, passando o valor de 
540 dias-multa para 448 dias-
-multa, no valor unitário de três 
salários mínimos”. Não foram 
conhecidos os embargos de 
declaração do ex-sócio de José 
Dirceu, Júlio César Santos, por 
ajuizamento do recurso fora 
do prazo. 

O mesmo ocorreu com os 
embargos de declaração do 
lobista Fernando Antônio Gui-
marães Houernaux de Moura e 
do ex-assessor de José Dirceu, 
Roberto Marques, por “inade-
quação da via processual eleita, 
ou seja, o pedido feito não pode 
ser analisado em embargos 
de declaração”.  A 8ª Turma 
também negou provimento ao 
recurso do ex-sócio da Engevix 
José Antunes Sobrinho. De 
acordo com a assessoria do 
tribunal, os advogados dos réus 
ainda podem recorrer a novos 
embargos, inclusive, embargos 
infringentes (ABr).

Reduzida a 
condenação de 
Eduardo Cunha
na Lava Jato

O Tribunal Regional Federal 
(TRF) da 4ª Região, sediado em 
Porto Alegre, decidiu ontem (21) 
reduzir a condenação do ex-depu-
tado Eduardo Cunha na Operação 
Lava Jato. A Oitava Turma reduziu 
a pena de 15 anos e quatro meses 
de prisão para 14 anos e seis me-
ses pelos crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro e evasão de 
divisas. Também fi cou decidido 
pelo cumprimento imediato da 
pena após o julgamento de mais 
um eventual recurso.

Atualmente, ele está preso 
preventivamente no Complexo-
-Médico Penal (CMP), na região 
metropolitana de Curitiba. O tribu-
nal julgou a apelação de Eduardo 
Cunha, que tentava reverter a sen-
tença do juiz federal Sérgio Moro, 
da 13ª Vara Federal em Curitiba, 
que o condenou pelo recebimento 
de 1,3 milhão de francos suíços 
em propina em um contrato para 
exploração da Petrobras no campo 
de petróleo no Benin, na África.

Nas últimas semanas, Cunha 
fi cou preso temporariamente em 
Brasília em função dos depoimen-
tos que estava prestando em outro 
processo oriundo da Lava Jato 
no Distrito Federal. No entanto, 
após o interrogatório, seu retorno 
a Curitiba foi determinado pela 
Justiça (ABr).

Tribunal nega 
absolvição sumária
de Marisa Letícia

O Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4) negou ontem (21) o 
pedido da defesa do ex-presidente 
Lula para que fosse declarada a ab-
solvição sumária de Marisa Letícia 
Lula da Silva em duas ações penais 
em decorrência da morte dela. 
Marisa Letícia morreu em fevereiro 
deste ano. Em março, o juiz federal 
Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal 
em Curitiba, declarou extinta a 
punibilidade da ex-primeira-dama, 
porém não decretou a absolvição 
sumária como solicitou a defesa.

O advogado de Lula, Cristiano 
Zanin Martins, argumenta que mes-
mo com a extinção da punibilidade, 
a absolvição sumária é necessária 
para afastar qualquer juízo negati-
vo em relação à ex-primeira-dama, 
que foi “submetida a humilhações 
decorrentes de levantamento de si-
gilo de ligações telefônicas íntimas 
com os fi lhos”. Já o desembargador 
federal João Pedro Gebran Neto, 
relator da Operação Lava Jato no 
TRF, alegou que o Código de Pro-
cesso Penal determina a extinção 
da punibilidade em caso de morte 
e, a partir daí, a presunção de 
inocência está preservada. 

O desembargador Leandro Paul-
sen teve o mesmo entendimento. 
“Quando o réu vem a falecer, 
extingue-se a punibilidade. O 
Estado não julga alguém que já 
faleceu até porque não há mais a 
possibilidade de punição”, disse.  
O desembargador Victor Luiz dos 
Santos Laus também avaliou que a 
extinção da punibilidade preserva 
a memória de Marisa Letícia (ABr).

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, voltou a 
defender a aprovação da 
reforma da Previdência para 
superar a crise fi scal por que 
passa o País. Segundo ele, se 
a mudança nas regras para 
aposentadoria não for feita, 
o Brasil enfrentará situação 
adversa no futuro, com im-
pactos na dívida pública e na 
infl ação. “Fazer a reforma da 
previdência signifi ca garantir 
o valor da moeda e o respei-
to às pessoas que ganham 
menos”, disse o presidente 
da Câmara, ao participar de 
debate, na segunda-feira (20), 
em Porto Alegre.

Maia afi rmou que o atual 
sistema previdenciário é in-
justo por só permitir que os 
mais pobres se aposentem 
aos 65 anos, enquanto os 
que ganham mais podem se 
aposentar, em média, aos 55. 
Ele avaliou que a Previdência 
Social será o principal tema a 
ser enfrentado pelos candi-
datos à Presidência da Repú-
blica no próximo ano. “Como 
alguém vai poder entrar em 

Maia também criticou a antiga 

legislação trabalhista por ter 

levado o País a ter 14 milhões 

de desempregados.

As críticas ocorreram 
ontem (21), durante 
comissão geral que de-

bateu, no Plenário da Câmara, a 
crise nas instituições de ensino 
superior do País.

O presidente da Associação 
Nacional dos Dirigentes (An-
difes), Emmanuel Tourinho, 
destacou que há redução 
drástica de orçamento dessas 
instituições. “O orçamento para 
2018 é 20% menor do que o de 
2014 para o custeio [utilizado 
para pagamento de despesas 
cotidianas] e 90% menor em 
capital [para investimentos]”, 
criticou. Segundo ele, a falta de 
recursos de capital inviabilizará 
a aquisição de livros para biblio-
tecas, de equipamentos para 
laboratórios e de infraestrutura 
para o ensino, por exemplo.

A presidente da Frente Par-
lamentar em Defesa das Uni-
versidades Federais, deputada 
Margarida Salomão (PT-MG), 
afi rmou que o Plano Nacional 
de Educação, que trata, entre 
outros pontos, da expansão 
da educação superior, no mo-
mento “é letra morta”. “Não 

Representantes do meio acadêmico afi rmaram que os cortes vão prejudicar várias atividades 

corriqueiras das universidades.
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Universidades criticam 
cortes para ensino superior 

no Orçamento de 2018
Parlamentares e representantes de universidades públicas protestaram contra os cortes para o 
ensino superior e para a área de ciência e tecnologia, previstos na proposta orçamentária para 2018 
encaminhada pelo governo ao Congresso

estamos conseguindo tirá-lo 
do papel”, disse. “A educação 
superior é condição essencial 
para diminuir o desequilíbrio 
social indecente, que perma-
nece neste país”. 

A presidente da UNE, Ma-
riana Dias, ressaltou que o 
PNE destina 10% do PIB para 
a educação, mas que o plano 
está sendo inviabilizado pela 
Emenda do Teto de Gastos. Ela 

protestou contra o desmonte 
das universidades públicas 
brasileiras, que, no seu enten-
der, estão vivendo “ataques” 
semelhantes aos ocorridos na 
década de 90, quando teria 
havido tentativa de privatizar 
o ensino superior no País.

A deputada Maria do Rosário 
(PT-RS), que também pediu o 
debate, acredita que cabe ao 
Congresso Nacional reverter 

“os números dramáticos de 
cortes orçamentários que estão 
impostos na peça orçamentária 
do governo federal”. Na visão da 
deputada, esses cortes compro-
metem “o desenvolvimento de 
uma educação pública de quali-
dade e gratuita, fazendo com que 
seja impossível que a educação 
superior, que teve tantos avanços 
na última década, mantenha a 
qualidade” (Ag.Câmara).

Rodrigo Maia vê riscos para o País se 
não houver reforma da Previdência

como exemplo a necessidade 
de aprovar proposta que per-
mita ao setor de construção 
civil voltar a gerar empregos. 
“O setor da construção civil 
foi destruído pela crise e por 
leis que parecem proteger os 
consumidores, mas acabam 
prejudicando. Quando não 
há segurança ao investidor, os 
preços sobem”, disse.

Rodrigo Maia também criti-
cou a antiga legislação traba-
lhista por ter levado o País a ter 
14 milhões de desempregados 
e milhares de empregos precá-
rios. Segundo ele, a reforma 
trabalhista aprovada pelo 
Congresso em 2017 foi um 
avanço e vai permitir que me-
nos recursos sejam gastos com 
a Justiça do Trabalho. “Talvez 
não tenhamos 2 milhões ou 
3 milhões de ações por ano, 
talvez a gente não precise de 
5 mil juízes do Trabalho. Os R$ 
8 bilhões da diferença entre o 
que é gasto com a Justiça do 
Trabalho em relação à Justiça 
Federal talvez possam ser 
investidos na sociedade”, 
afi rmou (Ag.Câmara).

2018 prometendo uma saúde 
melhor, uma segurança melhor, 
se não olhar com seriedade o 
que é reformar o Estado? Se 
a reforma da Previdência não 
for aprovada, vai inviabilizar o 
País”, afi rmou.

O presidente da Câmara des-
tacou ainda a importância de se 
construir um arcabouço legal 
para garantir o investimento do 
setor privado no País. Ele citou 

PSB vai ao STF para defender limite 
de autofi nanciamento em campanhas

campanhas eleitorais brasilei-
ras”, sustenta o PSB na ação.

Nas eleições de 2014, as 
campanhas dos candidatos que 
venceram as eleições custaram 
15 vezes mais que as campanhas 
dos candidatos perdedores. 
“Isso nos leva à conclusão de 
que no país quem vence as elei-
ções são aqueles que possuem 
grandes somas de dinheiro para 
investir na campanha”, conclui 
Siqueira. Segundo dados do 
TSE, dos 5,5 mil prefeitos elei-
tos nas eleições municipais de 
2016, 1,1 mil são milionários. 
A ação está sob a relatoria do 
ministro Dias Toffoli.

O PSB argumenta que a 
regra compromete a lisura do 
processo e viola “frontalmen-
te” os princípios republicanos, 
democráticos e de igualdade 
de chances na disputa eleitoral 
resguardados na Constituição. 
“É evidente que, ao possibilitar 
a ocorrência do cenário acima 
delineado, o dispositivo ora im-
pugnado benefi cia diretamente 
os candidatos ricos em relação 
àqueles que não detêm alto po-
der aquisitivo”, afi rma o partido.

“O absurdo se agrava, so-
bretudo, ao se considerar a 
importância desempenhada 
pelo dinheiro para o êxito das 

TRF4 nega recurso
a José Dirceu em

decisão condenatória


