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O que o governo não é

Para começar, o governo 

não deve agir como um 

fabricante de fl ores, mas 

como um jardineiro 

cuja função é criar o 

ambiente para que as 

fl ores nasçam e cresçam 

bonitas e saudáveis

No plano interno, o país 
tem três entidades 
econômicas: pessoas, 

empresas e governo. Quem 
produz e gera riqueza (no 
sentido de bens e serviços 
úteis e consumíveis) são as 
pessoas e as empresas. Para a 
execução de bens coletivos e 
serviços públicos, a sociedade 
constitui um condomínio (o 
governo) e elege um síndico (o 
governante). A primeira lição 
em economia é: o governo não 
dá nada à sociedade que dela 
não tenha tirado. 

Quando gasta mais do que 
os recursos arrecadados em 
tributos, ele tem de tomar 
empréstimos nos bancos, cujos 
fundos disponíveis são os de-
pósitos e aplicações feitos por 
pessoas e empresas. O governo 
não tem recursos próprios para 
gastar, apenas os recursos que 
lhe são entregues pelas pesso-
as e pelas empresas. Nestas 
eleições andaram dizendo que 
o crescimento somente é pos-
sível pelo aumento dos investi-
mentos públicos. Em parte, é 
verdade. Mas, a pergunta é: de 
onde virão os recursos? 

Como o governo tem défi cits 
anuais crônicos, se gastar mais, 
ou ele aumenta impostos, ou 
corta gastos administrativos e 
custeio dos serviços públicos, 
ou faz mais dívidas. Não existe 
outra opção. Em tese, até há: o 
governo pode imprimir dinhei-
ro para pagar os gastos. Mas aí, 
vem infl ação que, além de ser 
um imposto sem lei, destrói o 
sistema de preços e prejudica 
o crescimento econômico. 
Fabricar dinheiro é imprimir 
papel pintado sem lastro na 
produção de bens e serviços. 
Se isso fi zesse a riqueza de 
alguém, não haveria país pobre 
no mundo.

A segunda lição importante 
é: o crescimento do PIB é feito 
pelo setor privado, isto é, pelas 
pessoas e empresas. O governo 
contribui quando constrói os 
bens de uso coletivo (caso 
das rodovias, ferrovias, praças 
públicas, etc.) que são neces-
sários, porém insufi cientes. 
Ademais, se o dinheiro que o 
governo usa para pagar suas 
obras é retirado da sociedade, 
diminui o dinheiro disponível 
para consumo e investimento 
do setor privado.

Terceira lição valiosa: não 
há sistema produtivo sem a 
função empresarial, nem nos 
regimes comunistas mais 
radicais. A produção de bens 
e serviços exige a união dos 
fatores de produção (recursos 
naturais, trabalho e capital), 
que não podem se juntar es-
pontaneamente. Alguém tem 
de reuni-los, decidir o que 
produzir, o quanto produzir, 
para quem produzir e coorde-
nar o processo. Essa é a função 
empresarial, que existe em 
qualquer sistema, mesmo onde 
é proibida a propriedade pri-
vada dos meios de produção.

Um país onde não existisse a 
fi gura do empresário privado, 
todas as empresas seriam esta-
tais e a função empresarial se-
ria comandada por burocratas, 
que são capitalistas sem risco, 
em boa parte ineficientes, 
opressores e corruptos. No 
socialismo real, como ocorreu 
na União Soviética, a economia 
estatizada funcionou mal, so-
bretudo porque sem mercado 
não há preço, sem preço não 
há cálculo econômico, e sem 
isso a economia não funciona. 
Ludwig von Mises produziu 
farto material provando isso 
já nos 1920.

A economia estatizada, sem 
mercado livre, falhou a ponto 
de Antonio Gramsci, teórico do 
comunismo, ter dito às esquer-
das para abandonarem a ideia 
de acabar com a propriedade 
privada, e que a economia 
deve ser mantida nas mãos do 
setor privado, com o governo 
carregando as pessoas e as 
empresas com tributos para 
estatizar a saúde, a educação e 
a cultura, controlar a imprensa, 
penetrar no meio universitário 
e cooptar os intelectuais. Para 
tanto, propunha Gramsci que 
o governo tomasse 40% ou 
50% da renda nacional, e tudo 
fi caria à mercê do comando do 
governo.

Em uma sociedade liberal, 
o papel do governo é outro: é 
construir um ambiente insti-
tucional favorável à criação de 
empresas, colocar o indivíduo 
acima do Estado e deixar o 
cidadão livre para desenvol-
ver seu projeto de felicidade 
pessoal, com a condição de 
que respeite a vida, a liber-
dade e a propriedade de seu 
semelhante. Nas sociedades 
civilizadas, o mais importante é 
saber o que o governo não deve 
ser e o que não deve fazer, ou 
seja, a arte de governo implica 
concentração de poderes, logo, 
é preciso limitar os poderes do 
governo.

 
(*) - Economista, é reitor da

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

O presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, confirmou sua 
intenção de transferir a embai-
xada brasileira em Israel de Tel 
Aviv para Jerusalém, em uma 
entrevista à imprensa local. 
“Israel é um Estado soberano. 
Se os senhores decidirem 
qual será a sua capital, nós os 
seguiremos”, disse Bolsonaro 
ao jornal Israel Hayom. “Vocês 
são os únicos que podem deci-
dir onde será a capital, não os 
outros países”, argumentou.

Desde sua campanha elei-
toral, Bolsonaro prometeu 
transferir a embaixada bra-
sileira, assim como fi zeram 
Estados Unidos e Guatema-
la. A medida, no entanto, 
pode gerar reação de países 
árabes. Ao diretor do jornal, 
Boaz Bismuth, que conduziu 
a entrevista por telefone, 
Bolsonaro disse que “Israel 
pode contar” com o voto 
brasileiro nas Nações Unidas 
‘para quase todas as temáticas 
que envolvem o país’. “Sei que 
o voto nas Nações Unidas é 
mais simbólico, mas ajuda a 
defi nir a posição que um país 
deseja adotar. 

Transferir a embaixada pode gerar reação de países árabes.

O juiz Sergio Moro e o futuro ministro da Economia,

Paulo Guedes, no Rio de Janeiro.

O vice-premier da Itália e mi-
nistro do Interior, Matteo Salvini, 
voltou a dizer que espera que o 
novo governo de Jair Bolsonaro 
extradite Cesare Battisti. “Boas 
notícias vindas do Brasil, onde 
esperamos que o novo presidente 
possa devolver à terra natal o 
terrorista Battisti que, enquanto 
isso, passeia, toma mojito, toma 
sol na praia. Um terrorista con-
denado à prisão perpétua que 
passeia, lança livros. Como isso 
é possível?”, criticou Salvini, em 
uma transmissão via redes sociais.

Desde o último domingo (28), 
quando Bolsonaro venceu o se-
gundo turno das eleições presi-
denciais no Brasil, com 55% dos 
votos, o nome de Battisti voltou 
à tona na Itália. Isso porque o 
político do PSL tinha prometido 
entregar Battisti à Justiça ita-
liana assim que tomasse posse. 
Battisti é um ex-membro do 
grupo Proletários Armados pelo 
Comunismo (PAC) e foi con-
denado à prisão perpétua por 
quatro assassinatos cometidos 
na década de 1970. 

Vice-premier criticou que “terrorista passeia e toma mojito”.

A Comissão de Agricultura 
do Senado se reúne na terça-
-feira (6) para analisar uma 
pauta com oito itens — entre 
eles, o projeto que amplia o 
horário em que pode haver 
desconto nas tarifas de energia 
elétrica ao agricultor irrigante 
e ao aquicultor. O projeto tem 
relatório favorável do senador 
Valdir Raupp (MDB-RO).

A proposta altera a lei que 
autoriza o desconto das tari-
fas no período de oito horas 
e meia por dia, entre 21h30 e 
6h da manhã. Com o projeto, o 
desconto, nos fi ns de semana, 
será concedido no período de 
40 horas, das 14h de sábado 
às 6h de segunda-feira; e nos 
feriados nacionais pelo período 
ininterrupto de 24 horas.

A comissão analisa também o 
projeto que permite a benefi ciá-
rios de reforma agrária celebrar 
contratos com terceiros para 
exploração de energia eólica ou 
solar. A proposta, de autoria do 
senador José Agripino (DEM-
-RN), tem parecer favorável, na 
forma de um substitutivo, do 
relator, o senador Wellington 
Fagundes (PR-MT).

O projeto prevê que o Incra 
autorize o benefi ciário da refor-
ma agrária a celebrar contratos 
com terceiros para explorar o 
potencial energético. Fagundes 
apenas modificou o projeto 
para que esses contratos sejam 
complementares às atividades 
de cultivo da terra, para que não 
se torne a atividade principal da 
área (Ag.Senado).
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Período de desconto na energia poderá ser ampliado nos fi ns de 

semana e feriados.

Cidade Bastos 
recebe o título 
de ‘Capital do 
Ovo’

A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara aprovou na 
quarta-feira (31) proposta que 
confere à cidade de Bastos, no 
estado de São Paulo, o título 
de Capital Nacional do Ovo. 
O texto segue para o Senado. 
Autor da proposta, o deputa-
do Capitão Augusto (PR-SP) 
argumenta que o município 
de Bastos é o principal polo 
produtor de ovos comerciais 
do Brasil.

As granjas da região, de-
nominada pelo Ministério da 
Agricultura de “Bolsão de 
Bastos”, produzem 190 ovos a 
cada segundo, com base em um 
plantel de 20.138 milhões de 
poedeiras (galinhas que põem 
ovos). Relator na comissão, o 
deputado Marcelo Delaroli (PR-
-RJ) afi rmou que o projeto está 
de acordo com a Constituição 
Federal de 1988 e com princí-
pios gerais do direito brasileiro. 

Delaroli cita o parecer apro-
vado anteriormente pela Co-
missão de Cultura, o qual reco-
nhece que a escolha da cidade 
faz justiça ao principal polo 
de produção de ovos do País. 
“Divulgar ofi cialmente a exce-
lência da atuação do município 
paulista nesse campo contribui 
de maneira incontestável para 
impulsionar e viabilizar novas 
ações de empreendedorismo no 
País”, declarou (Ag.Câmara).

Turismo entre os 
direitos prioritários 
para idosos

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa apro-
vou na proposta que altera o 
Estatuto do Idoso para incluir 
o turismo entre os direitos 
prioritários a serem garantidos 
aos maiores de 60 anos.

Atualmente o Estatuto já 
assegura ao idoso a efetivação 
do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à 
cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao res-
peito e à convivência familiar e 
comunitária.

Relatora no colegiado, a de-
putada Geovania de Sá (PSDB-
-SC) defendeu a aprovação da 
proposta – projeto do deputado 
Luiz Nishimori (PR-PR) – na 
forma do substitutivo adotado 
pela Comissão de Seguridade 
Social e Família. O substitutivo 
não altera a proposta original, 
mas deixa claro que o Estatuto 
deve atribuir expressamente ao 
idoso o direito fundamental ao 
turismo, além de encarregar 
o poder público de fomentar 
a participação dos idosos na 
atividade turística.

A proposta tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisa-
da pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (Ag.Câmara).

Secretaria de Agricultura/SEAPA

Moro aceitou o convite 
feito pelo presidente 
eleito, Jair Bolsonaro. 

Enquanto aliados do presidente 
eleito elogiaram a escolha, a 
oposição criticou. “Sem dúvida 
alguma, a sua posição à frente 
do ministério vai resgatar cada 
vez mais a esperança do povo 
brasileiro”, disse o senador 
Ronaldo Caiado (DEM-GO), 
eleito governador de Goiás, no 
primeiro turno.

Caiado enalteceu a sensibili-
dade de Bolsonaro ao escolher 
“um homem do quilate, da 
competência e da capacidade 
de Sergio Moro para combater 
a corrupção em nosso país”. 
Caiado colocou-se à disposição 
para trabalhar em sintonia com 
o futuro governo: “Contem com 
Goiás para poder dar dignida-
de a toda esta nação e fazer a 
política com altivez”.

Para o deputado Daniel Coe-
lho (PPS-PE), a escolha segue 
o anseio da população de com-
bate no que se refere ao com-
bate à corrupção e representa 
o fortalecimento da Operação 
Lava Jato. “Pelo trabalho que 

Indicação de Moro para o Ministério 
da Justiça divide opiniões

A confi rmação do juiz federal Sergio Moro para comandar o Ministério da Justiça e Segurança gerou 
reações distintas

“Ajudou a eleger, vai ajudar a 
governar”, afi rmou.

Em nota, o presidente da As-
sociação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe), Fernando Men-
des, manifestou apoio a Moro 
na nova função. “Moro sempre 
foi um juiz federal exemplar 
e que muito contribuiu para 
o fortalecimento da Justiça 
Federal”, disse. “Competência 
profi ssional e dignidade pessoal 
não lhe faltam para exercer 
as maiores funções em nossa 
República”, completou o juiz 
federal Marcelo Bretas.

A Associação Nacional dos Pe-
ritos Criminais Federais (APCF) 
também comemorou a indicação 
de Moro. “Esperamos que o novo 
ministério possa avançar em 
medidas concretas necessárias 
para o enfrentamento do crime 
organizado, buscando minar o 
sistema fi nanceiro das organiza-
ções criminosas, fortalecer ações 
de inteligência de combate ao 
crime organizado e criar centros 
integrados de ferramentas e de 
expertise nessa área”, disse o 
presidente da associação, Marcos 
Camargo, em nota (ABr).

ele fez e pelo desejo do povo 
brasileiro de combater a cor-
rupção, sem nenhuma dúvida 
é uma grande escolha”, disse 
o deputado em vídeo postado 
nas mídias sociais.

A presidente nacional do PT, 
senadora Gleisi Hoffmann, ma-
nifestou-se no Twitter, primeiro 
em tom irônico, quando Moro 
estava reunido com Bolsonaro, 
depois atacando a decisão do 

juiz federal. “Moro será minis-
tro de Bolsonaro depois de ser 
decisivo para sua eleição, ao 
impedir Lula de concorrer”. Se-
gundo Gleisi, o PT “denunciou 
a politização” das decisões de 
Moro, no episódio do grampo 
da ex-presidente Dilma em 
conversa com o ex-presidente 
Lula e no vazamento da delação 
do ex-ministro Antônio Palocci, 
nas vésperas do primeiro turno. 

Bolsonaro mudará embaixada 
brasileira em Israel

Estive em Israel há dois anos 
e pretendo retornar”, afi rmou 
Bolsonaro. “O embaixador isra-
elense no Brasil me visitou duas 
vezes nesta semana e sempre 
tivemos uma excelente relação. 
Estou muito contente por ter 
sido tratado dessa maneira ca-
lorosa por um representante do 
Estado de Israel”, acrescentou 
o presidente eleito. 

Na mesma entrevista, Bol-
sonaro alfinetou a relação 
diplomática do Brasil com a 
Palestina. Segundo ele, seu 
governo pretende revisar o 
status e a localização da em-

baixada. “Ela foi construída 
muito perto o Palácio Presi-
dencial...nenhuma embaixada 
pode fi car assim próxima. Por 
isso, pretendemos transferi-
-la. Para mim, não tem outra 
possibilidade. Além disso, a 
Palestina deve primeiro ser 
um Estado para ter o direito 
a uma embaixada”, criticou.

O Brasil reconhece o Estado 
Palestino como país desde 
dezembro de 2010, após carta 
enviada pelo então presidente 
Lula para o presidente da Au-
toridade Nacional Palestina, 
Mahmoud Abbas  (ANSA).

Salvini volta a dizer que espera 
extradição de Battisti

Foragido, o italiano conse-
guiu asilo para viver no Brasil 
graças a uma decisão do ex-
-presidente Lula. A extradição 
de Battisti já foi aprovada, mas 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) aguarda uma decisão que 
determinará se um sucessor 
na Presidência pode revogar 
uma decisão tomada por um 
ex-chefe de Estado. 

Battisti disse em entrevista à 
imprensa italiana que não teme 

a extradição e que “Bolsonaro 
só fala”. “Bolsonaro pode dizer 
o que quiser. Estou protegido 
pelo Supremo. O que ele diz 
são só palavras, fanfarrices. Ele 
não pode fazer nada. Existe a 
Justiça e estou protegido pela 
Justiça. Ele não tem nada a 
ver com isso”, afi rmou. “Não 
acredito que Bolsonaro tenha 
interesse em criar discórdia 
entre os Poderes Judiciário e 
Executivo” (ANSA).

Desconto na energia para 
irrigação e aquicultura


