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Comércio em equilíbrio
Num artigo publicado 

em 2018 pelo jornal 

O Estado de S. Paulo, 

Cláudia Trevisan 

fez ampla análise da 

situação econômica da 

China, cujo primeiro 

ministro Xi Jinping a 

está delineando como 

superpotência

Ele considera o modelo 
chinês “exportável”, de-
clarando que o sucesso 

dos últimos 40 anos pode ser 
um modelo para países em 
desenvolvimento que buscam 
progresso econômico. A manu-
tenção do Partido Comunista 
no comando e no controle 
geral da sociedade chinesa 
visa adaptar o marxismo à rea-
lidade atual do mundo. Jinping 
adotou um tom triunfalista ao 
lembrar as conquistas das úl-
timas quatro décadas, período 
no qual seu país se transformou 
na segunda maior economia, 
na maior potência comercial e 
no maior detentor de reservas 
internacionais do mundo.

Utilizando políticas indus-
triais que colocam o Estado 
na busca do desenvolvimento 
das tecnologias que dominarão 
a economia do Século 21, a 
China avança na produção de 
manufaturas para exportar 
e na tecnologia de ponta, 
enquanto muitos países, in-
clusive o Brasil, se encheram 
de dívidas, enfrentado queda 
na produção, na arrecadação, 
no salário e na aposentadoria, 
embora o custo de vida vá 
sempre sendo atualizado. 

Com a subida dos juros 
americanos, a dívida externa 
dobrou nos anos 1980 e o Brasil 
quebrou. Toda exportação foi 
usada para pagar juros e res-
gates, uma vez que o governo 
emitia para comprar os dólares 
e inundou o mercado de moeda 
que se depreciava diariamente. 
Dívida é a mais crítica ques-
tão da gestão pública. Aí a 
irresponsabilidade novamente 
levou o país à beira do abismo, 
sem que tivesse destinado os 
valores em benfeitorias de 
real proveito. Muitos Estados 
quebram porque gastam mal 
e acima do que arrecadam, 
se endividam e depois fi cam 
insolventes.

Com a possibilidade de 
emitir dinheiro do nada, o 
combustível do comércio se 
tornou tóxico. Quanto mais 
moeda em circulação, maior 
montante passa a ser exigido 
devido à depreciação do poder 
de compra, até que num dado 
momento vem a parada geral; 
é quando os preços caem, 
dando chances a quem tiver 
dinheiro para boas aquisições 
para recomeçar um novo ciclo.

Ricos ou pobres, em geral os 
Estados não dão muito apreço 

à natureza. A exploração de 
minérios no Brasil mostra a 
triste realidade de uma civili-
zação que, por sua cobiça por 
uma riqueza menor, perdeu a 
visão da beleza e da grande 
riqueza da natureza que a tudo 
sustenta. A displicência e irres-
ponsabilidade se observam de 
modo geral em tudo no país. 

Tudo foi sendo deixado ao 
acaso, cada um agindo como 
lhe apetecia. Desindustrializa-
ção. Uso geral dos computado-
res restringindo o ser humano 
e suas capacitações que vão 
se perdendo. O apagão moral 
e mental se espalhando. Cada 
um acha que o problema é do 
outro e ninguém toma uma ati-
tude para verifi car claramente 
o que está acontecendo. Falta 
transparência. Pão e circo, 
despreparo das novas gerações 
e escandalosa transferência 
das riquezas estão fazendo 
do Brasil um abismo de lama.

Na medida em que as novas 
tecnologias vão sendo utili-
zadas em larga escala para 
reduzir custos e ampliar o 
controle sobre as pessoas, as 
atividades vão entrando em 
rígidas rotinas que se resumem 
em apertar botões. Se as pes-
soas não se dedicarem a outras 
atividades como a leitura e 
estudos sobre o signifi cado da 
vida acabarão emburrecendo, 
perdendo o foco e a capacidade 
de pensar com clareza.

A invenção da moeda e do 
crédito acabaram estabele-
cendo o “fi nanceirismo” como 
a prioridade dos líderes. A 
China percebeu isso e voltou 
sua economia para o acúmulo 
de moeda global e aumento 
de poder. Triunfante, Xi Jin-
ping oferece o modelo chinês 
como tipo de governança que 
está dando resultado. Mas seja 
qual for o tipo de governança, 
o aprimoramento da espécie 
humana não tem sido o alvo 
prioritário da humanidade.

Por que cerca de um bilhão 
de chineses permaneceram na 
miséria por longo tempo? Por 
que a miséria e a precariedade 
estão aumentando em várias 
regiões, inclusive no Brasil?  
Evidentemente, o bom preparo 
da população e defi nição de 
metas que promovam a conti-
nuada melhora das condições 
contribuiria para impedir a ins-
talação da pobreza e miséria, 
mas, além disso, para que haja 
progresso, o intercâmbio entre 
os países requer equilíbrio 
livre de cobiça, progredindo a 
economia em paralelo com a 
evolução natural da vida.   

(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 

abalou o mundo; 2012...e depois?; 
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de Darwin - Uma aventura em busca 
da origem da vida (Madras Editora).  
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Fux suspende ações 
penais em que 
Bolsonaro é réu

O ministro Luiz Fux, do STF, 
suspendeu as duas ações penais 
nas quais o presidente Jair Bolso-
naro é réu por acusação de injúria 
e incitação ao crime de estupro. 
A decisão foi tomada com base 
na própria Constituição, a qual 
estabelece que o “presidente da 
República, na vigência de seu 
mandato, não pode ser respon-
sabilizado por atos estranhos ao 
exercício de suas funções”. 

Com isso, como presidente, 
Bolsonaro só poderá ser investi-
gado por supostos crimes come-
tidos durante seu mandato. A 
suspensão dos inquéritos deve 
perdurar até o fi m de seu man-
dato atual (2022), caso ele não 
seja reeleito. O atual presidente 
é réu em duas ações penais sob a 
acusação de ter incitado o crime 
de estupro por afi rmar que “não 
estupraria” a deputada federal 
Maria do Rosário (PT) porque 
“não merecia”. 

A polêmica ocorreu no ple-
nário da Câmara, em 2014, 
quando Bolsonaro ainda era 
deputado. Na ocasião, ele reba-
teu um discurso da ex-ministra 
dos Direitos Humanos, no qual 
defendia as investigações dos 
crimes da ditadura militar e 
a Comissão da Verdade. As 
denúncias foram apresentadas 
pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR) por incitação 
ao estupro, e pela deputada por 
crime de injúria (ANSA).

O ex-governador do Rio de 
Janeiro, Luiz Fernando Pe-
zão, teve os direitos políticos 
suspensos por cinco anos, e 
foi condenado a pagar multa 
equivalente a 50 vezes o valor 
de sua remuneração. Pezão 
também foi proibido de con-
tratar ou receber benefícios ou 
incentivos fi scais e de crédito 
pelo prazo de três anos. A de-
cisão foi proferida pela juíza 
Alessandra Cristina Tufvesson, 
titular da 8ª Vara de Fazenda 
Pública do TJ-RJ.

O processo teve início com 
uma ação civil pública do Mi-
nistério Público do Estado do 
Rio de Janeiro, que acusou 
Pezão de cometer improbidade 
administrativa por não destinar 
12% da arrecadação tributária 
do estado nos anos de 2014 e 
2015 ao custeio e fi nanciamento 
de ações e serviços de saúde, 
percentual que é obrigatório. 
Na sentença, a juíza considerou 
que o governador é responsável 
pela defi nição das áreas que 
são prioridade para receber os 
recursos encaminhados pela 
Secretaria Estadual de Fazenda. 

Luiz Fernando Pezão está preso desde 28 de novembro do ano 

passado.

O senador Paulo Paim (PT-
-RS) afi rmou que o desastre 
ocorrido em Brumadinho, quan-
do uma barragem de rejeitos 
tóxicos da mineradora Vale se 
rompeu, soterrando centenas 
de pessoas, já é considerado o 
maior crime trabalhista regis-
trado no Brasil. Ele criticou a 
precarização dos direitos traba-
lhistas, que para ele representa 
um dos fatores que colocam o 
país como recordista em mortes 
por acidente de trabalho.

“A pergunta que não quer 
calar é: por que essas tragédias, 
como essas das barragens, e 
outras acontecem no mundo 
do trabalho aqui no nosso 
país? Ora, porque o Brasil é 
o quinto país do mundo em 
concentração de renda e o 
oitavo em economia. É claro 
que a ganância é que constrói 
todo esse terrível cenário. O 
lucro, para eles, é o principal e 
a fi nalidade, nem que para isso 
pessoas e vidas sejam levadas 
à morte”, lamentou.

Paim informou que assinou 
requerimento para instalação 
de uma CPI para investigar e 
identifi car dos culpados pela 

Senador Paulo Paim (PT-RS).

De autoria do senador 
Mecias de Jesus (PRB-
-RR), o projeto altera 

o Código Florestal, para dis-
pensar a exigência do Zonea-
mento Econômico-Ecológico 
(ZEE) na exploração econô-
mica de imóveis rurais.

O parlamentar considera 
prejudicial para a economia 
o fato de alguns estados 
da Amazônia Legal terem 
porção considerável de seu 
território ocupada por áreas 
cuja exploração é limitada 
por lei, a exemplo das terras 
indígenas, onde não se pode 
realizar atividades como agro-
pecuária e produção mineral. 
Ele defende a alteração na lei 
por entender que um estado 
que contribui com mais de 
65% do seu território pre-
servado já demonstrou seu 
compromisso em prol da cau-
sa ambiental, permitindo que 

O parlamentar considera prejudicial para a economia o

fato da Amazônia ter porção considerável ocupada

por áreas cuja exploração é limitada.

A dívida bruta geral do go-
verno atingiu 76,7% do PIB 
em 2018 (R$ 5,272 trilhões), 
ante 74,1% do PIB em 2017 
(R$ 4,855 trilhões, em valores 
não corrigidos pela infl ação). 
Esse aumento de 2,6 pontos 
percentuais em relação a 
2017 foi fi nanciado mais pelo 
aumento no endividamento 
interno (+2,2% do PIB) do que 
por endividamento externo 
(+0,4% do PIB). O endivida-
mento interno cresceu como 
consequência do aumento na 
dívida mobiliária (emissão de 
títulos públicos) do Tesouro 
Nacional (+1,9% do PIB), com 
destaque para o crescimento 
da dívida referente a títulos 
indexados pela taxa Selic, 
que avançou em 3,3% do PIB.

Os dados constam do Re-
latório de Acompanhamento 
Fiscal (RAF) de fevereiro, 
divulgado pela Instituição 
Fiscal Independente (IFI). De 
acordo com o relatório, a varia-
ção no estoque de operações 
compromissadas do Banco 
Central também contribuiu, 
em menor grau, para o cres-
cimento do endividamento 
interno entre 2017 e 2018. 
Tendo-se como referência os 
meses de dezembro de cada 
ano, esse estoque aumentou 

Fila de emprego em São Paulo: a lenta retomada do nível de 

atividade econômica limita a redução do desemprego.

Projeto isenta circos do ISS
Os circos poderão fi car isentos do pagamento do 

Imposto Sobre Serviços (ISS) de qualquer natureza. 
É o que determina o projeto proposto pelo senador 
Alvaro Dias (Pode-PR). A matéria aguarda a designa-
ção do relator na Comissão de Educação do Senado.

Em sua justifi cativa, o autor argumenta que o circo é 
um instrumento de inclusão social e que a incidência do 

ISS nos espetáculos circenses é altamente prejudicial 
a situação daquelas iniciativas, que vêm lutando para 
continuar suas atividades. “Importante frisar que a 
receita dos municípios proveniente da cobrança do 
ISS sobre os espetáculos circenses é mínima. Para 
os circos, contudo, o imposto representa um fator 
extremamente oneroso, que contribuirá, certamente, 
para a sua progressiva extinção”, destaca Alvaro Dias 
em sua justifi cativa (Ag.Senado).

Serviço de 
aprendizagem para 
empregados de 
cartórios

Projeto apresentado na Câ-
mara cria o Serviço Social e de 
Aprendizagem dos Emprega-
dos em Serventia Notarial e de 
Registro (Sesanor). Pelo texto, 
do deputado Gonzaga Patriota 
(PSB-PE), o novo serviço de-
verá desenvolver e executar 
programas voltados à promoção 
social do empregado e de sua 
família, principalmente nas 
áreas de saúde, cultura, lazer 
e segurança no trabalho.

Também desenvolverá ações 
voltadas para a aprendizagem 
desse empregado, como trei-
namento, preparação, qualifi -
cação, aperfeiçoamento, capa-
citação e formação profi ssional. 
Segundo Patriota, a importância 
e a especifi cidade dos serviços 
de cartório justifi cam a criação 
de uma entidade nos moldes do 
Sistema S – do qual fazem parte, 
por exemplo, o Senac.

“As serventias notariais e de 
registro estão presentes em 
todos os municípios brasileiros, 
trazendo segurança jurídica, 
publicidade, autenticidade e efi -
cácia dos atos jurídicos. Por isso, 
é importante uma organização 
destinada ao aperfeiçoamento 
profi ssional e à assistência so-
cial dos empregados”, afi rma o 
parlamentar. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de 
Trabalho; de Finanças e Tributa-
ção; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara). 
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Projeto reduz área de preservação 
em imóveis da Amazônia Legal

Aguarda recebimento de emendas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) projeto que permite aos 
estados da Amazônia reduzirem a Reserva Legal para até 50%, quando tiverem mais de 65% do seu 
território ocupado por unidades de conservação

tação nativa. Foram excluí-
das aquelas povoadas pelos 
próprios militares que, na 
opinião do senador, são mais 
protegidas do que as unidades 
de conservação e as terras 
indígenas.

Ainda de acordo com o 
projeto, será dado prazo de 
60 dias para que o Conselho 
Estadual de Meio Ambiente 
se manifeste sobre a redução. 
A ausência de manifestação 
será entendida como aprova-
ção da redução de Reserva 
Legal, afim de evitar morosi-
dade ou indefinição quanto 
à proposta de redefinição 
dos percentuais de reserva. 
“Vamos tentar dar celeridade 
aqui no Senado, para liberar 
o mais rápido possível para 
que possamos produzir de 
igual para igual com os demais 
estados brasileiros”, explicou 
Mecias de Jesus (Ag.Senado). 

o Brasil cumpra seus acordos 
internacionais.

O projeto propõe ainda a 
inclusão das áreas de domínio 
das  Forças Armadas no côm-
puto de áreas de preservação 

já que, em muitos estados 
da Amazônia, com extensas 
fronteiras nacionais, elas 
ocupam porção considerável 
do território e representam 
vastas extensões de vege-

Instituição Fiscal aponta aumento 
do endividamento interno

em 0,2 % do PIB no período. 
Apesar do aumento, o valor 

de dezembro de 2018 é o menor 
do ano, reproduzindo o com-
portamento de 2017, quando o 
estoque foi reduzido no último 
trimestre, comparativamente 
aos meses anteriores. Já a 
dívida líquida do setor público 
atingiu 53,8% do PIB em 2018, 
ante 51,6% em 2017, aponta o 
relatório. Na comparação com 
2017, portanto, essa parcela 
cresceu menos do que a dívida 
bruta geral do governo. Em 
termos nominais, os valores da 
dívida do setor públicos foram 
de R$ 3,696 trilhões em 2018 

e R$ 3,383 trilhões em 2017.
A IFI aponta que a taxa de 

desemprego atingiu 12,3% da 
força de trabalho em 2018. De 
acordo com o IBGE, a taxa de 
desemprego média no país de 
2018 foi inferior à registrada 
em 2017 (12,7%). Na série 
com ajuste sazonal calculada 
pela IFI, o desemprego fi cou 
praticamente estável entre no-
vembro e dezembro, ao subir de 
12,1% para 12,2% da força de 
trabalho. A lenta retomada do 
nível de atividade, que segura as 
contratações com carteira as-
sinada, tem limitado a redução 
do desemprego (Ag.Senado).

Justiça suspende direitos políticos 
de Pezão por cinco anos

Alessandra Cristina rejeitou o 
argumento de que o percentual 
foi obedecido se consideradas 
as quantias inscritas nos restos 
a pagar, sem as quais se calcula 
que foram efetivamente aplica-
dos os percentuais de 9,89% da 
arrecadação tributária em 2014 
e de 8,12% em 2015. 

Na semana passada, o gover-
nador já tinha sido declarado 
inelegível até 2022 pelo TRE-
-RJ. Pezão foi condenado por 

abuso de poder político e eco-
nômico por conceder benefícios 
fi nanceiros a empresas como 
contrapartida a doações poste-
riores para a campanha eleitoral 
de 2014. Ex-governador do Rio 
de Janeiro entre os anos de 2014 
e 2018, Pezão está preso desde 
28 de novembro do ano passado, 
quando a Procuradoria-Geral da 
República pediu sua prisão no 
âmbito da Operação Boca de 
Lobo (ABr).

Brumadinho é o maior 
crime trabalhista já 
registrado no Brasil

catástrofe em Brumadinho, 
que também destruiu o Rio 
Paraopebas, e pediu aos con-
gressistas que o grupo seja 
misto, composto por senadores 
e deputados. Assim como ou-
tros senadores, o parlamentar 
também prestou homenagem 
ao jornalista Ricardo Boechat. 
Paim destacou os mais de 40 
anos de profi ssão do comu-
nicador e suas reconhecidas 
passagens pelos jornais O 
Globo, O Dia, O Estado de S. 
Paulo e Jornal do Brasil, além 
do grupo Bandeirantes, no qual 
trabalhava (Ag.Senado).


