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Escolha o avião certo

Os eleitores do Brasil 

estão no aeroporto 

para escolher o avião. 

Depois de embarcados só 

poderão desembarcar no 

destino escolhido

Tem um avião que vai para 
o país da utopia, onde os 
fi ns justifi cam os meios, 

usados pela tripulação para 
chegar onde quer, onde possa 
mandar e desmandar ao seu 
bel prazer para pôr em prática 
um plano de massifi cação geral 
da população, mesmo que para 
isso tenha que semear o caos 
e o apagão mental. 

O outro avião vai enfrentar 
turbulências até achar a se-
renidade do céu azul, terá de 
traçar uma rota que escape 
da tormenta que se avizinha, 
protegendo a liberdade, a indi-
vidualidade, o fortalecimento 
da família para que surjam ge-
rações fortes aptas e dispostas 
a construir um mundo melhor. 
Logo será dada a última chama-
da; prepare-se para embarcar 
no avião certo.

O cenário mundial tem 
como pano de fundo dinheiro 
e poder. Há duzentos anos a 
Inglaterra formou o centro das 
fi nanças com a criação da libra 
esterlina, palavra derivada da 
medida de peso. O marco ale-
mão não conseguiu se manter. 
Ao término da Segunda Guerra 
Mundial, o dólar se impôs, 
carreando o poder para os 
seus detentores. Há trilhões 
de dólares nos paraísos fi scais. 

O iene do Japão teve des-
taque. O euro tenta se impor, 
mas enfrenta difi culdades na 
aglutinação dos estados da 
Europa. O dólar tem navega-
do com fi rmeza. A China está 
despontando como potência 
econômica, para isso tratou de 
acumular reservas em dólares 
como nenhum outro país o fez, 
mas agora pretende dar força 
internacional à sua própria 
moeda, o yuan.  

Países periféricos como o 
Brasil fi cam à margem, de-
pendentes do fl uxo da moeda 
padrão nas transações mun-
diais, e assediado pelas forças 
dominantes para disponibilizar 
as riquezas naturais. Isso tudo 
tem a ver com as rotas adotadas 
pelos governantes que condu-
ziram o país a este aeroporto 
tumultuado de contas defi ci-
tárias, dívidas, produção pífi a, 
desemprego e baixo nível de 
escolarização. O Brasil precisa 
restabelecer a naturalidade na 
vida e na economia, possibili-
tando aumento da produção, 
trabalho, consumo e progresso 
na qualidade de vida.

Para fortalecer um país é 
preciso que surjam gerações 
fortes, sadias de corpo e alma, 
voltadas para o bem, aptas e 
dispostas a estabelecer pro-

pósitos de melhora geral. Só 
mesmo a mais crassa ignorân-
cia sobre o funcionamento das 
leis de Deus que se expressam 
na natureza poderia permitir a 
suposição de que com uso da 
genética e processos eugêni-
cos tecnológicos é possível 
criar gerações que atendam 
aos pressupostos dos deten-
tores do dinheiro e poder. A 
qualidade humana depende do 
espírito que encarnar. 

As experiências com repro-
dução de parceiros previa-
mente selecionados poderão 
gerar corpos bem desenhados, 
mas o ser humano vai depen-
der do espírito atraído para 
a encarnação, pois o estar 
vivo depende das condições 
de atração magnética entre o 
corpo gerado e alma. Sem essa 
atração o corpo não segura a 
alma. Quando a atração perde 
calor há a separação, deixando 
inerte o corpo material, fato 
que era evidente para povos 
da antiguidade que viviam em 
estreita sintonia com as leis da 
natureza.  

A Terra fi cou extremamente 
contaminada com a presença 
de seres humanos que des-
denham da vida espiritual, 
desrespeitando suas leis. 
Decadência, guerras, miséria 
atestam o que os homens 
fi zeram de errado no planeta 
outrora tão hospitaleiro. A 
purifi cação da Terra depende 
do despertar espiritual. O ser 
humano aderido fortemente 
ao mundo material perdeu as 
aspirações nobres elevadas 
e agiu inescrupulosamente 
como nenhuma outra criatura, 
arrastando o infortúnio para 
esta parte da Criação. Mui-
tos estão se aproveitando da 
confusão global para externar 
o que de pior o ser humano é 
capaz.

As trevas querem destrui-
ção. A guerra vem se arras-
tando há milênios. No auge 
da escuridão, o Criador enviou 
Jesus com Luz do Divino. 
Mesmo assim a decadência 
espiritual não foi estancada. As 
trevas continuaram seu ataque 
destruidor por não encontra-
rem resistência. A Sodoma 
devassa avança no ataque à 
feminilidade, única apta a gerar 
fi lhos com caráter voltado para 
o Bem. Com o afastamento do 
saber das leis da Criação, os 
seres humanos acolheram a 
mentira, deixando crescer a 
insatisfação e a revolta. 

Vivemos num tempo de guer-
ra. Faltando a ‘Luz da Verdade’, 
faltará tudo.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

(bicdutra@library.com.br);
Twitter: @bidutra7.
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A direção do Barcelona deci-
diu reduzir as participações do 
ex-jogador Ronaldinho Gaúcho 
como embaixador mundial do 
clube devido a seu apoio de-
clarado ao candidato do PSL à 
Presidência da República, Jair 
Bolsonaro. A informação é do 
jornal catalão “Sport”, que diz 
que o posicionamento do ex-
-craque “surpreendeu o clube”. 

Segundo o diário, as posições 
“extremas” de Bolsonaro são 
“antagônicas aos valores que 
não apenas o Barcelona encar-
na, mas também a sociedade 
em geral”. “A homofobia, a 
misoginia e o racismo pregados 
por Jair Bolsonaro ao longo de 
mais de 30 anos de carreira 
política [...] são inaceitáveis 
do ponto de vista azul-grená, 

O texto foi aprovado on-
tem (16) na Comissão de 
Assuntos Econômicos 

do Senado. A duplicata em 
papel não será extinta. Deve-
rá continuar sendo emitida 
normalmente, especialmente 
em localidades menos desen-
volvidas do país e com mais 
dificuldades de acesso aos 
recursos de informática.

A novidade é que as informa-
ções das duplicatas deverão ser 
obrigatoriamente registradas 
em um sistema eletrônico. En-
tidades autorizadas pelo Banco 
Central serão responsáveis por 
guardar esses títulos, controlar 
os documentos, formalizar pro-
vas de pagamento e transferir 
titulares. Atualmente, essas 
informações fi cam dispersas. 
Caberá ao Conselho Monetário 
Nacional (CMN) fi xar as dire-
trizes para escrituração das 
duplicatas eletrônicas.

O texto considera como título 
executivo, sujeito a protesto, 
tanto a duplicata escritural 

Entre as vantagens da adoção da duplicata virtual está a menor chance de fraude.

“Ele é meu amigo’, 
diz Haddad sobre 
críticas de Cid 
Gomes

Rio - O candidato do PT à 
Presidência nas eleições 2018, 
Fernando Haddad, classifi cou 
como uma “coisa meio aca-
lorada” as críticas feitas pelo 
senador eleito do Ceará Cid 
Gomes (PDT) na noite de 
segunda-feira (15). “Uma coisa 
meio acalorada, não vou fi car 
comentando isso até porque eu 
tenho uma amizade com o Cid, 
ele fez elogios à minha pessoa”, 
disse Haddad a jornalistas na 
manhã de ontem (16). 

Em uma discussão, Cid Gomes 
disse que o PT perderá eleição se 
não fi zer mea-culpa e chamou a 
militância petista de “babaca”. O 
petista declarou que preferia ver 
o lado “positivo” das declarações 
do pedetista e que a amizade en-
tre os dois continuaria a mesma. 
Cid Gomes se envolveu em uma 
discussão com apoiadores do PT 
durante ato a favor de Haddad, 
em Fortaleza. Em vídeo que 
circula nas redes sociais, Cid faz 
elogios a Haddad, mas cobra que 
o PT faça um mea-culpa para 
conquistar o apoio do eleitorado.

“Tem de pedir desculpas, tem 
de ter humildade, e reconhecer 
que fi zeram muita besteira”, 
disse o senador eleito, sendo 
interrompido por pessoas da 
plateia. “É sim, é? Pois tu vai 
perder a eleição. Não admitir um 
mea-culpa, não admitir os erros 
que cometeu, isso é para perder 
a eleição e é bem feito. É bem 
feito perder a eleição”, afi rmou 
Gomes durante o ato (AE).

A Prefeitura de Roma anun-
ciou ontem (16) a renomeação 
de duas ruas da cidade que 
homenageavam signatários 
do “manifesto da raça”, docu-
mento que usava argumentos 
pretensamente científi cos para 
vender a falsa ideia de uma 
“raça ariana de origem italiana” 
e que serviu de base para as 
perseguições do regime fascista 
contra judeus.

As vias Arturo Donaggio 
e Edoardo Zavattari serão 
rebatizadas com nomes de 
duas vítimas do Holocausto, 
a serem escolhidas junta-
mente com a comunidade 
judaica de Roma e com 
moradores e estudantes das 
zonas em questão. O objetivo 
da prefeita Virginia Raggi é 
renomear todas as ruas que 
homenageiem signatários do 
manifesto da raça. Donaggio 
era psiquiatra e foi o mais 
velho dos 10 “cientistas” que 

A prefeita de Roma, Virginia Raggi.

Bolsonaro 
agradece a 
Salvini por 
apoio

O candidato do PSL à Presi-
dência, Jair Bolsonaro, voltou 
a agradecer ao ministro do 
Interior e vice-premier da 
Itália, Matteo Salvini, pelo 
apoio recebido durante a 
campanha eleitoral. “Grato 
pela consideração de Vossa 
Excelência, Vice-Primeiro-
-Ministro italiano! Um forte 
abraço aqui do Brasil!”, es-
creveu Bolsonaro no Twitter, 
em resposta a uma mensagem 
na qual Salvini comemorava 
os “novos ares” nas eleições 
brasileiras.

Além disso, o candidato 
republicou uma postagem 
na qual promete extraditar 
Cesare Battisti “imediata-
mente”, em caso de vitória nas 
eleições. Bolsonaro e Salvini 
já haviam trocado mensagens 
após o atentado contra o 
postulante do PSL, no início 
de setembro. O ministro do 
Interior é secretário federal 
da Liga, hoje a principal força 
da extrema direita na União 
Europeia (ANSA).

O presidente Michel Temer 
disse ter havido uma “trama” 
para impedi-lo de completar as 
reformas pretendidas por seu 
governo, mas que isso não tira 
sua esperança de aprovar, ainda 
em 2018, a reforma da Previdên-
cia, bem como algumas medidas 
de simplifi cação tributária. Du-
rante palestra ministrada ontem 
(16) na Associação Comercial 
do Paraná, Temer manifestou-
-se contrário à convocação de 
uma Assembleia Constituinte 
– possibilidade aventada e já 
descartada por integrantes das 
equipes dos dois candidatos que 
concorrem à Presidência.

“Faltaram [para meu gover-
no] as reformas da Previdência 
e a tributária. São duas refor-
mas que eu completaria se não 
fosse uma trama montada lá 
atrás para me impedir de le-
var a reforma da Previdência. 
Naquele período, tínhamos os 
votos contados para aprovar 
a da Previdência, mas hou-
ve uma trama que impediu 
exatamente por conta dos 
privilégios”, disse o presidente.

Segundo ele, a reforma da 

Temer faz palestra na Associação Comercial do Paraná,

em Curitiba.
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Em pauta no Senado a modernização 
da duplicata eletrônica

Está pronto para ser analisado pelo plenário do Senado, com pedido de apreciação em caráter de 
urgência, o projeto que moderniza o lançamento da duplicata eletrônica, gerada pela venda de 
mercadorias ou prestação de serviços por uma empresa

quanto a virtual. Mas exige, 
para a execução da emitida 
eletronicamente, que esteja 
acompanhada dos extratos de 
registros eletrônicos realizados 
pelos gestores do sistema. “Se-
gurança e agilidade nas transa-
ções com esse título virtual são 
elementos fundamentais para a 
elevação da oferta e a redução 
do custo de crédito aos empre-
endedores, principalmente às 

pequenas e médias empresas”, 
defendeu o relator da matéria, 
senador Armando Monteiro 
(PTB-PE) no parecer.

Entre as vantagens da adoção 
da duplicata virtual, Monteiro 
destacou a menor chance de 
fraude, possível com a emissão 
de “duplicatas frias”, e a eli-
minação do registro de dados 
incorretos sobre valores e de-
vedores. Um impacto positivo 

é destravar o uso de duplicatas 
como garantia na obtenção de 
crédito para capital de giro. O 
relator acredita haver poten-
cial de empréstimos usando 
esse instrumento de crédito 
da ordem de 5,3% do PIB ou 
de R$ 347 bilhões, “desde que 
se criem as condições para se 
ampliar a segurança e agilidade 
nas transações desses títulos” 
(ABr).

Temer diz acreditar na aprovação 
da reforma da Previdência este ano

Previdência está “formatada e 
pronta” para ser votada pelo 
Congresso. “Teremos dois me-
ses e pouco para realizá-la, mas 
isso dependerá da vontade do 
presidente a ser eleito. Quem 
sabe consigamos fazê-la ainda 
neste ano, junto a uma simplifi -
cação tributária. Seria um fecho 
de um governo reformista, que 
trouxe o país para o século 21. 
Reconheço que não será fácil, 
mas seria uma coisa extraordi-
nária”, acrescentou.

Em meio a elogios ao atual tex-
to constitucional, Temer teceu 
críticas a manifestações e pro-
gramas eleitorais que defendam 
a instauração de uma assembleia 
constituinte no país. “Quando 
dizem querer uma nova Cons-
tituição, eu pergunto, para quê? 
Vá na [atual] Constituição que 
você já encontra tudo. Temos 
direito do trabalhador, direitos 
sociais, teses liberais. Para dar 
segurança jurídica, você precisa 
ter estabilidade social” (ABr).

Barça se afasta de Ronaldinho 
por apoio a Bolsonaro

já que o Barça é um dos clubes 
que mais se posicionaram inter-
nacionalmente em lado oposto 
ao de Bolsonaro”, diz o “Sport”.

O Barcelona não criticará aber-
tamente a postura de Ronaldinho, 
mas “altas esferas” do clube deci-
diram “diminuir sua presença em 
atos institucionais”, como eventos 
de patrocinadores e amistosos de 
ex-craques. O mesmo deve acon-
tecer com Rivaldo, que também 
apoia Bolsonaro, de acordo com 
o jornal catalão.

Ronaldinho declarou voto 
no candidato do PSL em 6 de 
outubro, um dia antes do pri-
meiro turno das eleições, com 
uma foto no Instagram em que 
ele aparece de costas, vestindo 
uma camisa da seleção com o 
número 17 (ANSA).

Roma rebatizará ruas que 
homenageiam fascistas

assinaram o documento. Já o 
biólogo Edoardo Zavattari foi 
um dos principais teóricos do 
“racismo biológico”.

Em junho passado, Raggi já 
havia rechaçado uma moção 
aprovada pela Câmara Muni-
cipal para rebatizar uma via 

pública com o nome de Giorgio 
Almirante, ícone do fascismo e 
ex-ministro da Cultura Popular 
na República Social Italiana, a 
“República de Salò”, estabele-
cida pela Alemanha nazista sob 
um governo fantoche de Benito 
Mussolini (ANSA). 

Foto 

compartilhada 

por Ronaldinho 

Gaúcho para 

demonstrar 

apoio ao 

cadidato Jair 

Bolsonaro.

A Comissão de Educação e Cultura do Senado 
deve realizar em breve uma audiência pública 
para tratar sobre restrições ao exercício da ati-
vidade de músico no país. Foi aprovado ontem 
(16) um requerimento do senador Cristovam 
Buarque (PPS-DF) com este objetivo e a data 
da audiência ainda será defi nida pela presidente 
do colegiado, Lúcia Vânia (PSB-GO).

No requerimento para a audiência, Cristovam 
reclama da Portaria 656/2018, expedida pelo 
Ministério do Trabalho, que a seu ver prejudica 
a maioria dos 8 milhões de músicos em atividade 
no país. O senador alega que, sob o pretexto de 

oferecer um modelo de Contrato de Trabalho e de 
Nota Contratual para a contratação de músicos, 
a referida portaria prejudica a categoria, opinião 
também defendida pelo senador Pedro Chaves 
(PRB-MS). “A portaria estabelece exigências 
prévias de pagamentos de taxas, a obrigatorie-
dade do músico estar inscrito na Ordem dos 
Músicos do Brasil (OMB) e contribuições, além 
do cumprimento de rotinas e rituais burocráticos. 
Estabelece também outras exigências que, pro-
vavelmente, nem mesmo o legislador ordinário 
poderia criar”,  pontuou Chaves durante a leitura 
do requerimento de Cristovam (Ag.Senado).

Restrições ao exercício da profi ssão de músico


