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COLUNA DO HERÓDOTO

O líder identifi cou os 

anseios da população 

e ganhou o poder. Sua 

linha de campanha 

eleitoral se ancorou 

em idéias populares 

como o autoritarismo, 

nacionalismo e contra o 

estado atual de coisas. 

Ou antiestablishment, 
como os cientistas po-
líticos gostam de cha-

mar. Uma das bandeiras mais 
prestigiada foi o ataque aos 
políticos, rotulados generica-
mente de corruptos. É verdade 
que alguns de fato estavam 
enlameados até o pescoço, e 
isto serviu de linha mestra para 
a sua campanha política. Os 
ressentimentos sociais contra 
os políticos eram intensos e o 
populista se apresentou como 
aquele capaz de romper com 
esse sistema. 

Está tudo podre, repetia 
insistentemente. As institui-
ções políticas tradicionais, 
na sua visão, não eram mais 
capazes de resolver os grandes 
problemas nacionais, por isso 
era preciso uma virada para 
um governo forte e que impu-
sesse as mudanças que o país 
necessitava. Afi nal o povo não 
era ouvido pelos que detinham 
o poder e por isso deveriam 
ser apeados de um modo ou 
de outro. A democracia liberal 
estava agonizante.  Era uma 
tendência mundial, e o popu-
lismo grassava especialmente 
na Europa. 

A maioria silenciosa fez sua 
opção e o populista se apos-
sou do poder. Estava claro 
para todos que a democracia 
representativa estava em crise 
e os partidos políticos desmo-
ralizados. Eram dominados por 
verdadeiros coronéis, solidifi -
cavam as oligarquias regionais 
e sustentavam uma dinastia de 
políticos que passava de pai 
para fi lho, ou qualquer outro 
membro do clã. Não represen-
tavam a voz da população que 
os rotulava de corruptos e que 
não a representava. 

Recusavam-se a se moder-
nizar e  democratizar sob o 
medo de perder o controle 
de largas fatias do Estado e 
de suas benesses.  O líder 
vencedor foi em busca de ou-
tras formas de comunicação 

de massa para não ter que se 
submeter à mídia e aos jor-
nalistas com suas perguntas 
irritantes. Queria um contato 
direto, sem intermediários, Os 
veículos também eram enten-
didos como representantes 
desta ou daquela parte da elite 
dominante no páis. 

Pertenciam às famílias tra-
dicionais  e viviam de verbas 
públicas generosamente arca-
das com o imposto da popu-
lação. Por isso não mereciam 
manter as suas portas abertas 
e jornalistas na redação e o 
povo não iria se importar se 
fossem fechadas por forças 
militares. Era preciso acabar 
com as infl uências das idéias e 
modelos políticos importados. 
O nacionalismo precisava ser 
cultuado com os símbolos e 
canções patrióticas que moti-
vassem a população a apoiar 
o regime. O hino nacional foi 
apropriado pelo vencedor. 

Ele não se cansava de alertar 
para os perigos das infl uên-
cias externas e os riscos que 
corriam a família, a religião 
e o modo de viver tradicional 
da nação. Daí o aumento da 
sensação de insegurança eco-
nômica e social resultados das 
transformações  da economia 
e das relações do trabalho. A 
propriedade estava ameaçada 
e isto deixava a elite rural de 
cabelos em pé. Imagine mo-
vimentos rurais de invasão 
de fazendas e repartição das 
terras pela força. Era preciso 
reajustar o organismo político 
às necessidades econômicas 
do pais. 

O oligarca Getúlio Vargas 
era um homem atinado às 
mudanças que aconteciam no 
mundo de 1930 e sabia como 
manejar os desejos incontidos 
de antiestablismente, nacio-
nalismo, intervenção estatal e 
valores tradicionais. Usou um 
meio de comunicação  novo 
para falar diretamente com 
o povo: o rádio. Em nome da 
salvação nacional das ameaças 
do comunismo de um lado e do 
fascismo de outro, com o apoio 
dos militares, liderou um golpe 
de estado. 

Implantou  uma ditadura de 
direita populista que chamou 
de Estado Novo e que perdurou 
até 1945. 

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
de Record News em multiplataforma.
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A tecnologia do Centro 
de Pesquisas da Pe-
trobras utiliza enzimas 

que possibilitam recuperar os 
componentes das garrafas, sob 
pressão e temperatura brandas. 
A gerente de biotecnologia da 
Petrobras, Juliana Vaz Beliva-
qua, diz que a tecnologia em 
desenvolvimento pode ajudar 
a reduzir a quantidades de re-
síduos decorrentes do descarte 
inadequado das garrafas.

Uma das maiores vilãs para o 
meio ambiente, principalmente 
para o ecossistema marinho, a 
produção mundial de garrafas 
PET é estimada em 50 milhões 
de toneladas por ano e o percen-
tual de reciclagem é de 18%. No 
Brasil, o descarte de embalagens 
é de 550 mil toneladas por ano e 
a taxa de reciclagem da ordem 
de 51%. “A fração que hoje não 
é reciclada no país chega a um 
montante de resíduos de PET 
de 270 mil toneladas”.

Segundo Juliana, “através 
da biodespolimerização, ou 
seja, a desconstrução química 
de uma molécula com muitas 
unidades funcionais ligadas, 
até obtermos novamente essas 
unidades, poderemos transfor-
mar completamente a cadeia 
do PET pós consumo, pois o 
que seria resíduo volta a ser 
matéria-prima”. A avaliação 
é que “dessa forma se evita o 
problema do acúmulo desse 

Garrafas PET poluem praias e rios e causam outros danos ao meio ambiente.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, sugeriu 
que seja criada uma “barreira 
de pessoas” na fronteira sul do 
país para impedir que a carava-
na de imigrantes da América 
Latina avance. Trump defi niu a 
caravana como uma “invasão”. 
“Por isso, devemos criar um 
muro de pessoas ali paradas”, 
argumentou o republicano.

Ele havia dito que enviaria 
para a fronteira sul dos EUA 
um contingente de 15 mil 
soldados, “mais do que há no 
Afeganistão”, para conter o 
fl uxo. Ele também comentou 
que “as crianças e mulheres 
[na caravana] enquadrados 
nas imagens de televisão são 

Presidente defi niu a caravana 

como uma “invasão”.

Uma investigação realizada 
pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MP-SP) 
e a Polícia Civil, com a ajuda 
de um órgão federal, aponta 
que o Primeiro Comando da 
Capital (PCC), principal fac-
ção criminosa do estado, teria 
um plano para tirar Marcos 
Willians Herbas Camacho, 
conhecido como Marcola, da 
prisão nos próximos dias. As 
informações são do portal de 
notícias “UOL”.

Segundo a investigação, o 
grupo teria investido R$ 100 
milhões na operação, que se-
ria executada por criminosos 
contratados, equipados com 
metralhadoras de calibre .50 e 
fuzis, além de granadas e dois 
helicópteros. Os “mercenários” 
viriam de milícias iranianas, 
nigerianas e das Farc e planeja-
riam impedir a saída de policiais 
dos quartéis da região e do 
helicóptero da PM por meio de 
disparos de fuzis no momento 
da operação. As rodovias pelas 
quais a fuga passaria também 
seriam obstruídas por carros 
de grande porte.

Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola.

Brasil gasta 3,8% do 
PIB em saúde pública

Os gastos públicos com saúde 
no Brasil equivaleram a 3,8% do 
PIB, em 2015. O país está na 64ª 
posição em gastos com saúde, 
no ranking com 183 países, 
“ligeiramente superior” à média 
da América Latina e Caribe, que 
gasta 3,6%, e abaixo dos países 
desenvolvidos, que aplicam, em 
média, 6,5% do PIB em saúde. 
Os dados do Banco Mundial 
estão no relatório Aspectos 
Fiscais da Saúde no Brasil, 
divulgado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional..

“A despesa pública em saú-
de no Brasil está em patamar 
mediano em comparação com 
a média internacional, e in-
ferior ao volume de recursos 
empregados nos sistemas de 
saúde universais dos países 
europeus, que apresentam 
boa qualidade”, diz o estudo, 
chamando atenção, ainda que, 
mesmo o país tendo um sistema 
de saúde público universal, o 
gasto privado em saúde no Bra-
sil é superior ao gasto público, 
diferente do padrão dos países 
desenvolvidos.

No ano passado, o gasto primá-
rio da União em saúde totalizou 
R$ 117,1 bilhões. Em proporção 
do PIB, esses gastos chegaram a 
1,8% no ano passado. O aumento 
dos custos dos serviços de saúde 
acima da infl ação e o envelheci-
mento da população pressionam 
o aumento nos gastos com saúde. 
Os países desenvolvidos aplicam, 
proporcionalmente, mais recur-
sos em saúde, embora também 
atendam uma população com es-
trutura etária mais envelhecida 
relativamente ao caso brasileiro. 

Em 2015, a porcentagem de 
pessoas idosas (acima de 65 
anos) nos países da OCDE era de 
16,2%, enquanto no Brasil era de 
8,0%. Já em 2027, o IBGE proje-
ta que os idosos corresponderão 
a 12,3% da população brasileira. 
Dessa forma, o processo de 
envelhecimento da população 
brasileira tende a aumentar 
as despesas futuras em saúde. 
Em 2017, cerca de 50% de tais 
despesas foram destinadas a 
pacientes acima de 50 anos, que 
correspondem a apenas 22% da 
população (ABr).
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Petrobras desenvolve tecnologia 
para desintegrar garrafas PET

Pesquisadores da Petrobras estão desenvolvendo um processo para acelerar a degradação do polímero 
que compõe as garrafas PET em até sete dias

material em lixões ou no meio 
ambiente e se reduz a demanda 
por novas matérias-primas que 
são oriundas da petroquímica”.

Países como Alemanha, Áus-
tria, Estados Unidos e Japão 
também estão desenvolvendo 
tecnologia semelhante. No 
processo, as embalagens são co-
letadas após o uso por consumi-
dores e levadas a um reator para 
reprocessamento do material. 
“O método consiste na adição 

da enzima às embalagens mo-
ídas, em condições de reação 
adequadas para a atuação da 
enzima. O processo ocorre até 
o polímero se tornar novamente 
em suas unidades mínimas, que 
servem para a formação de novo 
PET em processo de reutiliza-
ção na indústria petroquímica”, 
ressalta Juliana.

A reciclagem de plásticos 
atualmente utilizada é baseada 
em processos físicos e, por 

este método, os materiais não 
recuperam as propriedades do 
polímero original, gerando um 
produto de baixo valor. Já com a 
reciclagem biotecnológica com a 
tecnologia em desenvolvimento 
será permitido que o PET recicla-
do tenha exatamente as mesmas 
características do original. No 
momento em que a tecnologia 
já tiver maturidade adequada, a 
companhia irá buscar parceiros 
para a implementação (ABr).

Investigação descobre 
plano de fuga de Marcola

Marcola cumpre pena de 232 
anos e 11 meses por formação 
de quadrilha, roubo, tráfi co de 
drogas e homicídio na Peniten-
ciária 2 de Presidente Vences-
lau, a 600 km da capital paulista. 
Em julho, a Polícia Militar de 
São Paulo já havia descoberto 
um plano de resgate que usaria 
um caminhão blindado para 
libertar o líder da facção. Outro 
plano, desbaratado em outubro, 
pretendia explodir e metralhar 
os muros do complexo prisional 

para permitir a fuga.
A Secretaria de Administra-

ção Penitenciária vai analisar 
imagens de câmeras de segu-
rança, que mostram drones 
sobrevoando o presídio de se-
gurança máxima nos últimos 
meses. Vídeos captados pelas 
aeronaves teriam ajudado no 
planejamento da operação 
criminosa. A promotoria que 
cuida do caso afi rma não es-
tar autorizada a falar sobre o 
assunto (ANSA).

Trump quer ‘muro humano’ para 
conter caravana

colocados ali propositalmente” 
para gerar comoção.

A primeira caravana de imi-
grantes partiu de Honduras em 
direção ao México e os Estados 
Unidos em 13 de outubro, na 
esperança de obter moradia no 
país. Segundo as estimativas 
das Nações Unidas, a caravana 
inclui mais de 7 mil migrantes. 
Outra caravana, com cerca 
de 2 mil pessoas, atravessou 
a fronteira do México com a 
Guatemala na segunda-feira 
(29). Em resposta, o governo 
dos EUA anunciou que cortará 
as ajudas fi nanceiras a países 
de onde os imigrantes saíram, 
como Guatemala e Honduras 
(ANSA).

Futuro ministro da Ciência e 
Tecnologia, o tenente-coronel 
Marcos Pontes quer que o 
Brasil se una a partir de agora. 
"A eleição já passou, agora 
precisamos unir o País", disse 
na quinta-feira (1º), para uma 
auditório lotado de estudantes 
entusiastas de ciência e ro-
bótica, no Teatro do Sesi, em 
Goiânia. "Corrigir os problemas 
do País é responsabilidade de 
todos", afi rmou. 

Ele foi aplaudido de pé pelo 
auditório antes de iniciar a pales-
tra de tom motivacional. Pontes 
disse ser uma dupla satisfação 
estar ali, primeiro por falar aos 
estudantes e segundo por ter 
sido confi rmado na quarta-feira 
pelo presidente eleito Jair Bol-
sonaro como ministro. 

Sobre o ministério, o tenente-
-coronel disse que "ninguém faz 
nada sozinho" e ressaltou que 
há muitas "pessoas competen-
tes nas unidades de pesquisa" 
do País. Ele falou aos jovens 
sobre sonhos e como alcançá-
-los, contando sua história de 
origem humilde, no interior 
de São Paulo, em Bauru, até 
chegar à Nasa. 

Marcos Pontes fala sobre 
sonhos e unir o País

"Um sonho pode te levar para 
qualquer lugar, até para fora 
do planeta", disse. "Estude, 
trabalhe, persista e sempre faça 
mais do que esperam de você", 
repetiu algumas vezes. Pontes, 
que além de bacharel em admi-
nistração e outras formações é 
coach, também ensinou os jo-
vens a falarem algumas palavras 
em russo e ressaltou que, para 
ser astronauta da Nasa, não é 
necessário ser militar, mas se 
for, melhor.

Entre as histórias sobre a 
vivência como astronauta, in-
cluindo instruções sobre como 
usar o banheiro em gravidade 
zero, Pontes falou sobre a 
importância da educação. "A 
educação está na base de todos 
os problemas", disse. 

Pontes disse que terá de ir a 
Houston nos Estados Unidos, 
na próxima semana, para fazer 
uma nova cirurgia no sistema 
auditivo, consequência das 
viagens ao espaço. Ele disse 
também que recebeu um con-
vite para voltar ao espaço no 
ano que vem, mas que negou já 
que recebeu "uma missão muito 
maior no Brasil" (AE).


