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O Natal e a vida
Estamos em dezembro, 

mês de festas, e apesar 

disso o movimento 

no comércio não está 

aquecido. O pessoal 

não compra porque 

está sem dinheiro e sem 

esperança de melhorar 

o bolso 

O economista Paul Krug-
man criticou as medi-
das de austeridade e 

o consequente desemprego 
e queda da renda, mas o 
grande problema do Brasil 
foi ter permitido que a dívida 
pública crescesse mais de 2 
trilhões de reais em 5 anos. A 
casa caiu, nisso pouco se fala, 
assim como do real signifi cado 
da festa do Natal, a vinda do 
Filho de Deus, portador da 
Luz da Verdade para libertar 
o espírito das trevas dos erros 
humanos e suas consequências 
destrutivas.

A Criação do ser humano 
obedeceu às rígidas e coeren-
tes leis da natureza. Tudo se 
processa de forma lógica. Jesus 
explicava a vida com imagens 
da natureza e exigia refl exão 
e análise sem o que não há 
convicção, apenas crença cega 
usada como meio de domina-
ção. Charles Darwin examinou 
atentamente a evolução das 
espécies, mas o ser humano, 
diferentemente das demais 
criaturas, é espírito dotado de 
livre resolução e que deve se 
esforçar para ser efetivamente 
um ser humano à imagem do 
Criador.  

O corpo é desenvolvido e 
mantido pela alimentação, 
porém o homem é a criatura 
que não atenta para isso e vai 
engolindo porcarias sólidas ou 
líquidas, fuma e não se movi-
menta. Por que não aprende 
a se alimentar corretamente? 
Por que não aproveita áreas 
livres para cultivar hortaliças e 
árvores frutíferas? Fala-se hoje 
dos riscos do leite e do trigo 
transgênico. Se dois terços 
da população estarão vivendo 
nas cidades, o tratamento de 
esgoto tem de ser adequado.  

A armadilha da dívida vem 
sendo praticada de longa data 
como meio de obter vantagens. 
O Brasil assumiu a dívida de 
Portugal com a Inglaterra na 
independência. Estadistas 
despreparados deixaram o país 
se endividar no México, Brasil 
e Argentina, entre outros. 
O credor não quer saber de 
nada, se o devedor não paga, 
arranca-lhe o couro. Chegou 
a vez da China que acumulou 
grande reserva em dólares. 
Que se cuidem os governantes.

O grande problema nas 
relações entre os povos está 
na cobiça de poder, mas o 
planeta  não nos pertence. Se 
soubessem exatamente por 
que nasceram na Terra e o que 
vieram aqui fazer, certamente 

outra seria a história da huma-
nidade com menos disputas e 
guerras, com mais sabedoria, 
progresso real e alegria. Em 
não sabendo, acabam se di-
gladiando com os meios que 
dispõem para impor seus ob-
jetivos, pouco se importando 
se com isso semearão miséria 
e sofrimento. Mas a própria 
humanidade, em sua falta de 
esforço para compreender o 
Natal e a vida, é a causadora 
das consequências que hoje a 
atormentam. 

Como estabelecer na econo-
mia uma linguagem uniforme 
que promova o progresso equi-
tativo entre os povos diante do 
surgimento do capitalismo de 
Estado como forma de organi-
zar a produção? Uma questão 
preocupante: permanecere-
mos exportando commodities 
do jeito e quantidade que os 
compradores quiserem e nada 
mais, importando quase tudo, 
oferecendo poucas oportuni-
dades às novas gerações? A 
tendência da receita com ex-
portações é se manter estável, 
mas as necessidades crescem. 

O que faremos com o pro-
vável défi cit nas contas exter-
nas? No mundo se observa o 
aumento do apagão mental e 
perda do bom senso, agravados 
no Brasil devido à pouca esco-
laridade. O risco de aumento 
da precarização aumenta. 
Sejam ortodoxos ou desen-
volvimentistas é indispensável 
que haja equilíbrio nas contas 
internas e externas. O bom 
funcionamento da economia 
requer produção diversifi cada, 
empregos, consumo e apren-
dizado continuado.  

Fuja da indolência. Estar 
no modo piloto automático 
é agir mecanicamente, sem 
foco no que está fazendo, 
isto é, sem foco no momento 
presente. Isso não é bom, o 
cérebro tem de estar junto ao 
que estivermos fazendo com 
atenção plena que movimente 
a intuição; é o meio de evitar 
divagações que em geral ca-
minham para o negativismo. 
Temos de estabelecer metas, 
estarmos atentos, vigilantes, 
conduzindo o pensamento de 
forma a manter a mente calma, 
clara, perceptiva na busca das 
metas defi nidas. 

Chega de atraso. Que pos-
samos realmente encontrar 
o caminho do progresso real 
e de aprimoramento do nível 
da cultura da população, até 
agora mantida na ignorância, 
no cabresto com pão e circo, 
drogas e pornochanchadas. 
Sem o bom preparo das novas 
gerações não teremos futuro.  
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NY quer legalizar 
maconha para uso 
recreativo

O governador do estado 
americano de Nova York, o 
democrata Andrew Cuomo, 
pretende legalizar a maconha 
para uso recreativo no ano que 
vem. O político anunciou bus-
car a legalização para alinhar 
o estado com os vizinhos, que 
já se moveram nessa direção. 
A proposta do governador 
fará parte dos primeiros 100 
dias de agenda de seu terceiro 
mandato.

O anúncio foi feito em um 
discurso que parecia pronun-
ciado para todo o país, o que 
aumentou os rumores sobre 
uma tentativa de candidatura 
nas eleições de 2020. “Legali-
zemos a maconha de uma vez 
por todas”, declarou. Outros 10 
estados americanos, bem como 
Washington, já legalizaram a 
maconha, usando as entradas 
fi scais derivadas dessa indús-
tria para investir em iniciativas 
públicas, como educação e 
transporte.

A proposta de Cuomo deve 
encontrar apoio nas auto-
ridades de Albany, onde os 
democratas conquistaram o 
senado em novembro deste 
ano. Entre as outras medidas 
que fazem parte dos planos de 
Cuomo, está a luta contra as 
mudanças climáticas e a tutela 
dos imigrantes ilegais (ANSA).

Uma nova espécie de em-
presa para irrigar o crédito 
a micro e pequenos empre-
endedores municipais pode 
ser criada no Brasil. É o que 
determina o projeto aprova-
do ontem (18) na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
do Senado. De autoria do 
deputado Pedro Eugênio 
(PT-PE), o projeto cria a 
fi gura da Empresa Simples 
de Crédito (ESC) para atuar 
na realização de operações de 
empréstimo, fi nanciamento 
e desconto de títulos de 
crédito para microempreen-
dedores individuais (MEI), 
microempresas e empresas 
de pequeno porte. 

Também simplifi ca a atua-
ção de startups e empresas 
de inovação, ao instituir o re-
gime especial Inova Simples. 
O projeto foi relatado pelo 
senador Armando Monteiro 
(PTB-PE). “É mais uma for-
ma de driblar e oferecer uma 
alternativa a este quadro de 
muita concentração bancária 
no Brasil. Essa nova espécie 
de empresa de crédito me 
parece algo muito criativo, 
até porque vai capilarizar 
essa presença no Brasil, já 
que sua atuação será restrita, 

Senador Armando Monteiro (PTB-PE) foi relator do projeto.

O senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO) apoiou a posição 
expressada pelo futuro ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
de que é preciso cortar parte 
da arrecadação do Sistema S. 
O parlamentar lembrou que há 
tempos vem denunciando as 
irregularidades que envolvem 
esse conjunto de entidades, 
que incluem entre outras siglas 
Sesc, Senac, Sesi e Senai.

Ataídes manifestou satisfa-
ção pelos diversos comentários 
que apareceram esta semana 
na imprensa sobre o mesmo 
tema, e acusou o Sistema S de 
não realizar a contento sua ta-
refa de qualifi car a mão de obra 
no Brasil, cuja produtividade 
corresponde a 23% da apre-
sentada pelos trabalhadores 
norte-americanos. Ele alertou 
para a falta de transparência 
do Sistema S, assim como para 
uma série de práticas conde-
náveis, como assinar a maioria 
dos seus contratos por meio 

Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO).

A solução, portanto, não 
é apenas aumentar os 
gastos no setor. A cons-

tatação está no relatório do 
senador Armando Monteiro 
(PTB-PB) aprovado ontem 
(18) pela Comissão de Assun-
tos Econômicos do Senado. 
Ao longo do ano, o colegiado 
avaliou questões orçamentárias 
e refl exos econômicos da crise 
da segurança que atinge o país.

Segundo o estudo, o custo 
da violência alcança quase 6% 
do PIB, o que não deixa dúvida 
sobre os impactos na economia 
do país. O Brasil chegou a 62 mil 
homicídios anuais, o que equi-
vale a uma taxa de 30,3 mortes 
para cada 100 mil habitantes, 
ou seja, 30 vezes mais do que 
a Europa. O parecer cita levan-
tamento da Secretaria Especial 
de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República, se-
gundo o qual houve incremento 
de 170% nos gastos, de 1996 a 
2015, período em que o número 
total de homicídios pulou de 35 
mil para 54 mil.

O Brasil chegou a 62 mil homicídios anuais, o que equivale a 

uma taxa de 30,3 mortes para cada 100 mil habitantes,

ou seja, 30 vezes mais do que a Europa.

A situação de risco de 
milhares de barragens

O senador Elmano Férrer 
(Pode-PI) alertou sobre a si-
tuação de risco de milhares de 
barragens, ao falar sobre as duas 
últimas audiências públicas deste 
ano realizadas pela Comissão 
de Desenvolvimento Regional 
e Turismo. As reuniões foram 
feitas no dia 21 de novembro, no 
Senado e no dia 3 de dezembro, 
na capital piauiense, Teresina. 
Elmano Férrer disse que das 
24.092 barragens cadastradas 
pela Agência Nacional de Águas 
no país, 3.543 foram classifi cadas 
como de risco e 5.459 com dano 
potencial associado.

O parlamentar piauiense desta-
cou que a segurança de barragens 
não combina com burocracia 
e que é preciso ter recursos 
disponíveis para a execução 
ágil de ações necessárias para 
a prevenção de acidentes, pois 
muitas vezes as verbas só apare-
cem quando a tragédia já ocorreu.

“A manutenção é um grande 
problema, mas o desastre é um 
grande negócio. Isso acontece 
em todo o mundo. No Brasil não 
é diferente; no Piauí também 
não é diferente. Muitas vezes, 
os recursos para a prevenção 
não são liberados porque não há 
interesse. Depois do desastre, 
não há licitação, não há fi scali-
zação nem controle. É o meio 
propício à corrupção”, alertou 
(Ag.Senado).

A Comissão de Relações 
Exteriores do Senado (CRE) 
analisa hoje (19), dez proje-
tos de decreto legislativo que 
aprovam acordos internacio-
nais assinados entre o Brasil 
e outros países. São acordos 
sobre extradição, pagamento 
de impostos, aviação civil, entre 
outros temas. Os textos já foram 
aprovados pela Câmara.

Entre os projetos está o Acor-
do Multilateral de Céus Abertos 
para os Estados Membros da 
Comissão Latino-Americana 
de Aviação Civil (CLAC), que 
congrega 22 países da Améri-
ca Latina e do Caribe. O novo 
marco legal para a operação 
de serviços aéreos entre esses 
países envolve não apenas 
a harmonização de normas 
técnicas, mas também o es-
tabelecimento de acordos de 
liberação de tráfego entre as 
nações signatárias.

O acordo que pode ser ra-
tifi cado pelos senadores traz 
compromissos sobre metas 
relacionadas à liberalização e 
melhoria dos serviços aéreos. 
Dá aos países o direito de sobre-

Países da América Latina e do 

Caribe terão um novo marco 

legal para operar serviços 

aéreos.
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Apesar de investimentos 
em segurança, violência 

aumentou nos últimos anos
A elevação dos investimentos na área de segurança pública não se traduz necessariamente na redução 
da criminalidade

e Ceará, com 59 por 100 mil. 
“Diante do padrão heterogêneo 
no mapa da violência do país, é 
preciso se observar politicas de 
Estado que vêm apresentando 
melhores indicadores e avaliar 
como replicar em outras unida-
des da federação. Os poderes 
Executivo e Legislativo pode 
contribuir estimulando a troca 
de experiência e a cooperação 
entre os estados”, observou.

Os senadores Waldemir Moka 
(MDB-MS) e Dalirio Beber (PS-
DB-SC) afi rmaram que o parecer 
aprovado na Comissão poderá 
subsidiar os novos gestores que 
vão assumir postos importantes 
da administração pública  em 
2019. Além disso, destacaram a 
grande participação das drogas 
na piora do nível de segurança 
pública do país. “Mais de 40% 
dos 730 mil presos no Brasil estão 
envolvidos em crimes relaciona-
dos às drogas. Fora os dispêndios 
das famílias quando algum inte-
grante problema relacionado a 
entorpecentes”, afi rmou Dalirio 
(Ag.Senado).

“A solução não é aumentar 
apenas o investimento publico. 
Nos últimos 20 anos houve 
acréscimo sem refl exo na me-
lhoria dos indicadores. Pelo 
contrário, os números até pio-
raram. Os investimentos devem 
ser direcionados para ações mais 
efetivas, levando-se em conta 
a heterogeneidade nos estados 

brasileiros”, observa o parecer. 
O relator lembrou que São Paulo 
registrou menor taxa de morte 
violenta intencional: 10,7 por 
100 mil habitantes, em 2017. 

Está portanto, abaixo da 
média nacional e num patamar 
bem inferior ao dos piores esta-
dos no ranking: Rio Grande do 
Norte, com 68; Acre, com 64; 

Aprovada criação de nova 
espécie de empresa de crédito

apenas no âmbito municipal. 
Ela vai ser importante para 
irrigar o crédito”, defendeu, 
durante a aprovação.

O projeto estabelece que a 
ESC deverá ser de âmbito mu-
nicipal, com atuação exclusiva-
mente em seu município-sede 
ou em municípios limítrofes, 
para a realização de operações 
de empréstimo, fi nanciamento 
e desconto de títulos de crédito 
a microempreendedores indivi-
duais, microempresas e empre-
sas de pequeno porte. Deverá 
adotar a forma de empresa 
individual de responsabilidade 
limitada, empresário individual 

ou sociedade limitada, for-
mada por pessoas físicas ou 
empresário individual. 

A mesma pessoa natural não 
poderá participar de mais de 
uma ESC, ainda que localiza-
das em municípios distintos 
ou sob a forma de fi lial. O 
projeto veda à ESC a realiza-
ção de qualquer captação de 
recursos, em nome próprio 
ou de terceiros, sob pena de 
enquadramento em crime, 
ou seja, exclusivamente com 
capital próprio dos sócios. Não 
pode se identifi car com banco 
em seu material promocional 
(Ag.Senado).

Senador apoia posição de Guedes 
sobre corte no Sistema S

de não exigência ou dispensa 
de licitação. 

E disse que todo o dinheiro 
recebido deveria ser utilizado 
para qualifi car os milhões de 
jovens que não estudam nem 
trabalham, os chamados Nem-
-Nem. “Poderia estar sendo 
usado para qualifi car a mão de 
obra, dar uma oportunidade aos 

nossos jovens, aos nossos Nem-
-Nem, que são 11 milhões em 
busca de um curso profi ssiona-
lizante e infelizmente, quando 
batem na porta do Sistema S 
têm que pagar e eles não têm 
como. E com isso então nós 
temos 11 milhões de Nem-Nem 
que não sabem o que fazer da 
vida”, afi rmou (Ag.Senado).

Céus abertos para 
países da Latino-

Americana de Aviação

voar os territórios dos demais 
países do acordo sem pousar, de 
fazer escalas não comerciais e 
de executar serviços, regulares 
ou não, de passageiros ou de 
cargas. 

Também está na pauta um 
acordo de céus abertos — que 
garante livre tráfego aéreo — 
entre o Brasil e o Kuwait (Ag.
Senado).


