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Lógica evolucionista 
ou racionalismo?

Há vários estudos sobre 

as terapias econômicas 

empregadas para 

debelar a crise dos anos 

1930; no entanto, pouco 

se vê sobre a busca das 

causas que provocaram 

o declínio

Apesar do grande so-
frimento, poucos se 
voltaram para um olhar 

refl exivo sobre a vida e sua 
espiritualidade. O economista 
britânico John Maynard Key-
nes (1883-1946) se limitou a 
propor o aumento de gastos 
públicos, de dinheiro que os 
países não dispunham, sem 
explicar o que seria feito 
com o aumento da dívida no 
futuro. As teorias de Keynes 
receberam grande divulgação, 
possivelmente pelos interesses 
em preparar uma sociedade 
globalizada, com comando 
forte formado por um grupo 
determinado de pessoas. 

Esse tipo de sociedade leva 
à perda da força da diversi-
dade das individualidades, 
padronizando a vida. Surge 
o racionalismo construtivista 
que usa o raciocínio subordi-
nado ao mundo material, ao 
tempo e espaço, em oposição 
à lógica evolucionista que se 
revela nas leis da natureza. 
Com a aplicação das teorias 
racionalistas, difi culta-se, para 
bilhões de pessoas, a busca 
pelo signifi cado da vida. Há o 
perigo de que o homem seja 
transformado em robô em vez 
de ser humano de qualidade. 
Temos de entender a vida, e 
a economia é parte dela, não 
a sua fi nalidade, pois tudo 
depende da forma como o ser 
humano a vivencia.

Friedrich Hayek, econo-
mista e fi lósofo (1899-1992), 
defendia a liberdade e lógica 
evolucionista, mas apesar disso 
se manteve fi rme na defesa 
das qualidades do intelecto, 
embora tenha nascido na 
Áustria, na mesma época do 
escritor Abdruschin, nascido 
na Alemanha em 1875, autor 
da obra ‘Na Luz da Verdade’, 
que defi ne o homem como um 
ser de espírito que deveria 
harmonizar a atuação com o 
intelecto com que foi dotado 
para examinar e analisar, em 
vez de permitir que o intelecto 
agisse por si unilateralmente, 
sem consultar o eu interior.

Aqueles que seguem de 
forma unilateral os ditames 
do intelecto usam o raciocínio 
para o pensar errado e inútil, 
espalhando coisas feias, des-
truindo a harmonia e a bele-
za. O homem nasceu livre. A 
liberdade é o grande tesouro 
indispensável para possibili-
tar a busca da compreensão 
da espiritualidade. É preciso 
conhecer a verdade para ter 
liberdade efetiva. Qual é a 
causa da até aqui trágica tra-

jetória da humanidade, que se 
recusou a construir com base 
nas leis da natureza, forjando 
o construtivismo intelectual 
sem coração, fadado a gerar o 
caos da civilização? 

Após a depressão dos anos 
1930, muitos economistas op-
taram por intervenção e gastos 
públicos como alternativa. 
Dessa forma, os problemas 
que surgiam passaram a ser 
resolvidos com mais gastos e 
mais dívidas. A economia se 
distanciou da meta de pro-
mover a continuada melhora 
nas condições gerais de vida, 
passando a priorizar o objetivo 
de acumular capital fi nanceiro. 
O resultado é a gritante insta-
bilidade geral e o aumento da 
miséria coletiva. 

A Europa sempre tirou pro-
veito do resto do mundo. A 
Inglaterra interferiu em tudo 
em benefício próprio. Os EUA 
inventaram o dólar e tomaram 
conta do mundo. A China quer 
recuperação e poder e se 
transforma na usina faz tudo. 
O Brasil está pendurado nas dí-
vidas. A situação não comporta 
bravatas nem brincadeiras. 
Reativar a economia, preparar 
as novas gerações e manter a 
autonomia são imperativos.

Os governantes se acomoda-
ram na situação do capitalismo 
de livre mercado, absorvido 
pelo capitalismo de estado. 
Há muita capacidade ociosa 
e desemprego pelo mundo. 
Cada povo tem de se voltar 
para si mesmo, para a melhoria 
interna, criando oportunida-
des de trabalho, recebendo 
a adequada compensação e 
aproveitando as horas de lazer 
de forma construtiva. O viver 
está piorando, pois na luta pela 
sobrevivência não há tempo 
para pesquisar, aprender e 
ser feliz. 

Na educação infantil, as 
crianças devem ter contato 
com a natureza, suas belezas 
e leis lógicas. Negativismo e 
descontentamento povoam 
a mente. Desesperançados, 
não se cuidam, iniciam a ati-
vidade sexual precocemente, 
aumentando a incidência da 
AIDS. Vamos aprender como 
Israel está educando as novas 
gerações? Os jovens precisam 
de orientações elementares so-
bre a vida. Precisam aprender 
a necessidade do equilíbrio, 
retribuindo a tudo que rece-
bem. Eles têm de se tornar 
cidadãos responsáveis, seres 
humanos de qualidade gratos 
pelo dom da vida. 

Clareza, simplicidade e na-
turalidade. Vida nova sem os 
penduricalhos do passado. É o 
que precisamos no novo ano.
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O presidente da China, Xi Jinping, enviou uma 
carta de felicitações a seu homólogo brasileiro, 
Jair Bolsonaro. Na mensagem, segundo o jornal 
“China Daily”, Xi afi rma que, como grandes 
mercados emergentes, China e Brasil têm a 
“responsabilidade de melhorar suas economias 
nacionais, preservar a paz mundial e promover 
o desenvolvimento comum”.

Segundo o presidente chinês, as relações bi-
laterais entre Pequim e Brasília se baseiam nos 
princípios de “respeito mútuo” e “tratamento igua-
litário” - a China é o principal parceiro comercial 
do Brasil. Xi ainda disse que espera “trabalhar com 
Bolsonaro para respeitar os interesses mútuos, 
promover uma cooperação bilateral pragmática 
e conduzir coordenação em assuntos multilate-

rais”. A carta foi entregue ao novo presidente 
pelo vice-mandatário do Parlamento da China, Ji 
Bingxuan, representante do país na cerimônia de 
posse. Durante a campanha, Bolsonaro chegou 
a acusar a China de estar “comprando o Brasil”, 
sobretudo no setor de terras agricultáveis, em dis-
curso semelhante ao adotado por Donald Trump 
na corrida pela Casa Branca (ANSA).

O Consulado-Geral da Itália 
em São Paulo concluiu 9.774 
processos de reconhecimento 
de cidadania em 2018, número 
que representa uma alta de 
45% na comparação com o ano 
anterior. A informação está no 
balanço anual da representação 
italiana, que em agosto passou 
a ser chefi ada pelo cônsul-geral 
Filippo La Rosa. 

“Notícias positivas também 
para quem está na longa fi la da 
cidadania. Ainda que a fi la seja 
grande e a espera chegue a 12 
anos, mais de 9 mil pessoas tive-
ram sua cidadania reconhecida 
pela equipe do Consulado de São 
Paulo ao longo do ano”, disse o 
diplomata em sua mensagem de 
fi m de ano. Esse dado mostra 
o “compromisso” na gestão de 
uma “carga de trabalho que 
continua desproporcional em 
relação às forças” do consulado, 
que encerrou 2018 com 238.725 
italianos residentes cadastra-

Cônsul-geral da Itália, Filippo 

La Rosa.

O presidente do PSL, Lu-
ciano Bivar (PE), anunciou 
ontem (3) a pré-candidatura 
do senador eleito Major 
Olímpio (SP) à presidência 
do Senado. A decisão foi 
sacramentada depois de uma 
reunião da bancada eleita na 
Câmara, em Brasília. Olímpio, 
que atualmente é deputado 
federal e se elegeu senador, 
disse que o convite do pre-
sidente da legenda foi feito 
durante a posse do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
na última terça-feira (1º).

O parlamentar afi rmou que, 
até então, tentava articular nos 
bastidores a união de partidos 
em torno de um candidato de 
outro partido. “Todos sabem 
que a minha articulação pelo 
PSL, junto aos senadores, era 
justamente na busca da união 
de candidaturas pré-colocadas, 
principalmente as candidaturas 
do Davi Alcolumbre, do Tasso 

Jereissati, do Alvaro Dias, do 
Esperidião Amin. E agora, com 
essa missão do partido, eu me 
coloco como mais uma dessas 
opções, prosseguindo nesse 
processo de agregação e de 
fortalecimento para termos 
uma candidatura sólida com 
chance de vitória”.

Olimpio disse que a 28 dias 
da eleição, acredita que pode 
haver uma candidatura de 
consenso contra Renan Calhei-
ros, segundo ele o candidato 
mais forte hoje ao comando ao 
Senado. “Nenhum de nós está 
pensando em si. Nós estamos 
pensando primeiramente no 
Brasil e, depois, na garantia 
dos números mágicos 49 [votos] 
aqui no Senado e 308 [votos] 
aqui para [aprovar] as reformas 
Constitucionais necessárias”, 
ressaltou. A eleição das mesas 
Diretoras da Câmara e do Se-
nado será no dia 2 de fevereiro 
(ABr).

Governo vai 
monitorar 
atuação de 

ONGs no país
Em seu primeiro dia de 

mandato, o presidente Jair 
Bolsonaro iniciou a rees-
truturação do governo fe-
deral e anunciou uma nova 
atribuição para a Secretaria 
de Governo, que passará a 
monitorar e supervisionar 
a atuação de ONGs e ór-
gãos internacionais no país. 
A pasta será comandada 
pelo general Carlos Alberto 
Santos Cruz e entre suas 
atribuições deverá “supervi-
sionar, coordenar, monitorar 
e acompanhar as atividades 
e ações dos organismos 
internacionais e das organi-
zações não governamentais 
no território nacional”.

A medida, editada na última 
terça-feira (1) logo depois 
da posse de Bolsonaro como 
presidente, foi alvo de críticas 
por parte de ativistas, políticos 
da oposição e especialistas 
nas redes sociais, que ressal-
taram que a decisão é ilegal e 
pode garantir ao governo “aval 
para dizimar” o povo indígena. 
“Bolsonaro confere à Secre-
taria de Governo a função de 
‘monitorar’ e ‘supervisionar’ 
ONGs, o que sugere desco-
nhecimento absoluto sobre o 
papel independente que essas 
entidades desempenham 
em toda sociedade aberta e 
democrática”, criticou José 
Miguel Vivanco, diretor da 
divisão de Américas da ONG 
Human Rights Watch. 

Bolsonaro publicou em 
sua conta no Twitter uma 
mensagem na qual acusa 
as ONGs de manipular e 
explorar povos indígenas. 
No entanto, não apresentou 
nenhuma evidência. “Mais de 
15% do território nacional é 
demarcado como terra indí-
gena e quilombolas. Menos de 
um milhão de pessoas vivem 
nestes lugares isolados do 
Brasil de verdade, exploradas 
e manipuladas por ONGs. 
Vamos juntos integrar estes 
cidadãos e valorizar a todos 
os brasileiros”, escreveu. 

A denúncia foi compar-
tilhada depois do governo 
Bolsonaro anunciar a trans-
ferência das demarcações 
de terras indígenas para o 
Ministério da Agricultura, 
liderado pela ex-deputada 
federal Tereza Cristina, que 
era responsabilidade da Fu-
nai (ANSA).
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As ferrovias transportam hoje apenas 15% das cargas no Brasil, 

lamenta José Serra, autor da proposta.
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RA Comissão de Infraestrutu-
ra (CI)  do Senado deve iniciar 
os trabalhos em 2019 com a 
discussão de um projeto que 
permite à iniciativa privada 
a construção e a operação 
de suas próprias ferrovias. O 
projeto, de autoria do senador 
José Serra (PSDB-SP), já foi 
aprovado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos, em 
dezembro. A “rodoviarização” 
do Brasil a partir dos anos 
1960, quando se abandonou 
o sistema ferroviário para im-
plantar o sistema rodoviário, 
levou o país ao retrocesso, ar-
gumenta Serra na justifi cativa 
do projeto.

“As ferrovias transportam 
somente 15% das cargas no 
país. Em extensão de trilhos 
ativos, retrocedemos aos níveis 
de 1911, apesar de todos os 
avanços em produtividade e 
segurança. A grande maioria 
de nossas metrópoles está aco-
metida de engarrafamentos 
que poderiam ser fortemente 
reduzidos pela extensão da 
rede de trilhos”, afi rma. Na 
defesa do projeto, Serra ainda 
diz que há um mito de que o 
transporte de passageiros por 
ferrovias é antieconômico. 

Mas as experiências japone-
sa e norte-americana mostram 

O MDB continua com 
a maior bancada da 
Casa. Mas o partido que 

iniciou a sessão legislativa em 
fevereiro de 2015 com 19 re-
presentantes (23,45% do total) 
deve começar 2019 com apenas 
12 senadores (14,81%). Em se-
guida, aparecem PSDB, com 8 
senadores (9,87%); PSD, com 7 
senadores (8,64%); DEM, com 
6 senadores (7,40%); e PT, com 
6 parlamentares (7,40%).

Das cinco maiores bancadas 
que devem começar a sessão 
legislativa de 2019, três perde-
ram parlamentares em relação 
a 2015. O PT sofreu o maior 
revés: uma queda de 13 para 6 
senadores (-53,84%), seguido 
do MDB (-36,84%) e do PSDB, 
que passou de 11 para 8 repre-
sentantes. O DEM cresceu de 5 
para 6 senadores (um aumento 
de 20%), enquanto a represen-
tação do PSD saltou de 4 para 
7 (+75%).

O resultado das urnas apon-
ta para uma pulverização de 
partidos. A Casa começa a 
próxima sessão legislativa com 
21 legendas. Em 2015, eram 
15. A novidade fi ca por conta 

O PT sofreu o maior revés: uma queda de 13 para 6 senadores.
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Composição do Senado salta de 
15 para 21 partidos em 2019

As eleições de outubro mudaram a correlação de forças no Senado, composto por 81 parlamentares

de Podemos, Rede, PSL, PHS, 
Pros, PRP, PTC e Solidariedade, 
que não tinham parlamentares 
no início de 2015. Atualmente 
a Rede já contava com um 
senador, Randolfe Rodrigues 
(AP), que havia ingressado no 
partido, foi reeleito e agora será 
acompanhado por mais quatro 
correligionários. PCdoB e o Psol 
fi cam sem representantes.

Os brasileiros elegeram 54 
senadores no último pleito, 
dois terços da Casa. Mas 

outro fator contribuiu para a 
mudança na composição do 
Senado: as eleições estaduais. 
O senador Ronaldo Caiado 
(DEM) foi eleito governador 
de Goiás e deixa como suplen-
te o empresário Luiz Carlos 
do Carmo (MDB). O senador 
Gladson Cameli (PP), eleito 
governador do Acre, tem como 
suplente a dona de casa Mailza 
Gomes (PP) e Fátima Bezerra 
(PT), eleita governadora do 
Rio Grande do Norte, tem como 

suplente o advogado Jean Paul 
Prates (PT).

Outros dois senadores que 
integraram chapas para a 
eleição presidencial retornam 
à Casa para mais quatro anos 
de mandato. O senador Alvaro 
Dias (Pode-PR) obteve 0,80% 
dos votos para a Presidência 
da República, enquanto a cha-
pa da senadora Kátia Abreu 
(PDT-TO), vice do candidato 
Ciro Gomes (PDT), fi cou com 
12,47% dos votos (Ag.Senado).

Comissão do Senado analisará 
projeto sobre ferrovias privadas

que a exploração das áreas 
do entono das estações e das 
linhas — as chamadas áreas 
lindeiras — são um grande fator 
de complemento de renda das 
ferrovias, sustenta o senador. O 
senador Paulo Rocha (PT-PA), 
que participou das discussões 
na CAE, antecipou que preten-
de pedir uma audiência pública 
na CI para debater a proposta.

“Quando as estradas de ferro 
brasileiras foram construídas, 
pensou-se apenas na integração 
com as rodovias. Mas existe 
uma alternativa, sobretudo 
na Região Norte: as hidrovias. 
Precisamos de um projeto que 

articule os três modais: rodo-
vias, ferrovias e hidrovias”, 
afi rmou.

A exploração das ferrovias se 
dará por uma autorização, em 
que o governo primeiro fará 
uma chamada pública de inte-
ressados. A competição entre 
empresas explorando a mesma 
região geográfi ca está prevista 
como forma de incentivar a 
competição e a modicidade 
dos preços. Está prevista a 
utilização de um mesmo trecho 
ferroviário por várias empresas, 
não ocorrendo a exclusividade 
no trecho, como atualmente 
ocorre (Ag.Senado).

PSL diz que Major 
Olímpio vai disputar a 
presidência do Senado

Crescem os reconhecimentos
de cidadania italiana

enviou 11.768 declarações de 
“não renúncia” às prefeituras 
italianas (+42%), etapa neces-
sária para o reconhecimento de 
cidadania de residentes no país 
europeu, protocolou 100.021 
documentos (+33%) e ajudou 
cerca de 500 concidadãos em 
situação de necessidade ou 
emergência.

“Os concidadãos, que em 
agosto eram 225 mil, agora são 
mais de 235 mil. Quer dizer que 
crescemos 10 mil unidades em 
pouco mais de 120 dias. Quan-
tos crescem neste ritmo? A cada 
um deles estamos oferecendo 
serviços sérios, confi áveis, nos 
termos da lei”, disse La Rosa. 
No ano passado, o consulado 
também celebrou um acordo 
com a Prefeitura de São Paulo 
para o ensino de italiano nas 
escolas da rede municipal e 
contabilizou mais de 5 mil es-
tudantes inscritos em cursos 
do idioma (ANSA). 

dos, crescimento de 10,5%.
Além disso, a representação 

convocou 27.469 pessoas para 
reconhecimento de cidadania 
e emitiu 17.059 passaportes - 
em novembro, introduziu um 
sistema de agendamento via 
WhatsApp para este último 
serviço. O Consulado-Geral da 
Itália em São Paulo também 

Presidente da China envia carta a Bolsonaro


