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Bicicletas especulativas

A humanidade já 

vinha há algum tempo 

perdendo o rumo, dando 

espaço às tiranias

Após séculos de predo-
mínio da Igreja e seus 
reis, foi surgindo a ideia 

do dinheiro que, tomando 
corpo, deu origem ao Estado 
Democrático Republicano, 
garantidor da moeda - essa 
desconhecida misteriosa que 
desafi a os mais experts eco-
nomistas e complica a vida 
dos governantes. Surgiram os 
Bancos Centrais. 

Há um desarranjo global. O 
dólar se tornou a moeda que 
movimenta as engrenagens da 
economia, mas acabou sendo 
um elemento de confl itos e o 
grande alvo da humanidade. A 
busca por acúmulo de dólares 
permitiu todo tipo de mano-
bras para favorecer uns em 
prejuízo de outros. A China 
almeja privilégios semelhantes 
com sua moeda, mas estamos 
diante de um balaio de gatos 
sem saber quem manda mais? 

Os políticos foram exorbitan-
do, deixando de cumprir seus 
deveres junto à população. 
Os Estados se endividaram. 
As novas gerações não rece-
beram o preparo adequado. A 
insatisfação cresceu. Diante 
da decadência, o que está em 
risco é a própria humanidade, 
a individualidade, a clareza no 
pensar, a fi xação de alvos no-
bres. Como resolver a questão 
dos fl uxos fi nanceiros, rios de 
dinheiro para lá e para cá em 
livre trânsito agitando a fl utu-
ação cambial?

A difícil  paz e  progresso 
humano em regiões dotadas 
de abundantes recursos natu-
rais e com poucos estadistas 
voltados para o bem geral 
da população, prevalecendo 
interesses econômicos e fi -
nanceiros em meio a lutas pelo 
poder e radicalismo religioso. 
Felizmente o Brasil se consti-
tuiu em nação em 1822. Outras 
regiões colonizadas só alcança-
ram a autonomia no século 20, 
mas ainda permanecem como 
arena de confl itos. 

Desde a época de sua inde-
pendência, o Brasil recebe ata-
ques. A imperatriz Leopoldina 
foi vítima de vários atentados, 
mas conseguiu levar avante 
o projeto de criar uma nação 
autônoma e do bem que de-
veria se voltar para a Luz. De 
lá para cá foram inúmeros os 
ataques para jogar o Brasil na 
mão das trevas. Uma nova car-
tada está em andamento. Urge 
manter a serenidade e a força 
de vontade, confi ando na Luz 
Divina para se abrir aos canais 
do auxílio. Quem reconhece a 
força do espírito e a utiliza para 
o bem, torna-se um benfeitor 
da Criação. 

A mudança climática e ou-

tras alterações da natureza 
em andamento são grandes 
ameaças para a espécie hu-
mana. Mas há uma outra grave 
ameaça pouco reconhecida e 
estudada que são as mudan-
ças de comportamento das 
novas gerações que estão 
perdendo a individualidade e 
a criatividade. Das inspirações 
mais elevadas decaímos no 
sentimentalismo, e agora nem 
isso; só fantasias embrutecidas 
geradas por cérebros mecani-
zados sem calor humano.

A indústria foi severamente 
golpeada com o dólar barato. 
A dívida pública subiu tanto 
chegando ao gargalo através 
da irresponsabilidade dos 
gestores e da acumulação de 
juros compostos elevados. A 
previdência é uma questão 
complicada. As mais custosas 
aposentadorias estão nos altos 
cargos do setor público. Vamos 
supor que o grande capital 
fi nanceiro reinvente as vanta-
gens de se aplicar no Brasil. Se 
houver uma volumosa entrada 
de dólares, então qual será o 
efeito para a economia real? 

Vai aumentar a produção de 
bens e empregos? A população 
terá melhores condições de 
vida e de desenvolvimento 
da qualidade humana? Ou 
continuarão as bicicletas 
especulativas de entrada de 
dólares na desvalorização do 
real para saírem mais gordos na 
valorização? Basta ver a ques-
tão das balanças comerciais, 
da deslocação de empresas e 
empregos. Como ter consenso 
para restabelecer o equilíbrio 
geral? Na ausência disso, as 
pessoas se tornam contrárias 
à globalização.

O enrijecimento vai cres-
cendo. A vida vai apertando. 
O tempo vai encurtando. Mas 
é preciso lutar e ir em frente 
com coragem e confi ança. Se 
todos agirem com respeito e 
consideração na família, no 
trabalho, no trânsito, na vida 
em geral, as pessoas terão a 
percepção de que não somos 
inimigos, que não estamos em 
luta e que cada um de nós é um 
peregrino que precisa alcançar 
a evolução pessoal e espiritual. 

O Brasil precisa de produção, 
emprego, renda consumo, 
equilíbrio nas contas, tudo 
para melhorar a arrecadação. 
Estamos entregando as rique-
zas da natureza e regredindo, 
precarizando, nivelando por 
baixo na educação, no salário, 
na aposentadoria. Esperemos 
que o bom querer da população 
do Brasil impulsione os ventos 
da renovação.
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Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

A Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA), for-
mada por 237 deputados e 
senadores, deverá apoiar a 
proposta que trata da Reforma 
da Previdência. A bancada 
corresponde a cerca de 40% 
do Congresso Nacional. “No 
dia da votação da reforma da 
Previdência, a frente votará 
com a maioria dos seus mem-
bros”, disse o deputado Alceu 
Moreira, presidente da FPA, 
que recebeu na terça-feira 
(26) o secretário especial da 
Previdência Social, Rogério 
Marinho, para um almoço com 
cerca de 40 parlamentares.

Para Alceu Moreira, a refor-
ma da Previdência é importan-
te por causa do equilíbrio fi scal 
e para aumentar a capacidade 
de investimento no país. “Nós 
somos a favor da reforma da 
Previdência porque o défi cit 
previdenciário nos tira o trilho 
do trem, a estrada, a hidrovia, 
a energia de ótima qualidade; 
nos tira competitividade de 
mercado e deixa gente morrer 
nos corredores dos hospitais”, 
afi rmou.

O deputado mostrou dispo-
sição de negociar com o go-
verno após calcular o impacto 
de algumas medidas sobre o 
setor agropecuário, especial-

Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado 

Alceu Moreira.

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou 
ontem (27) o projeto, pro-
posto pela senadora Leila 
(PSB-DF), que define medi-
das para fortalecer a política 
nacional de segurança de bar-
ragens no esforço de tentar 
impedir tragédias, como as de 
Brumadinho e Mariana, em 
Minas Gerais. Pelo texto, as 
multas podem chegar a R$ 10 
bilhões. O parecer favorável 
à matéria foi apresentado 
pelo senador Antonio Anas-
tasia (PSDB-MG), que acatou 
sugestões de parlamentares 
e pefeitos, incluindo-as no 
relatório final. 

No relatório, ele recomen-
da que os recursos obtidos 
via multas sejam aplicados 
nas regiões afetadas por 
rompimentos de barragens e 
detalha carências dos órgãos 
fiscalizadores e algumas la-
cunas na legislação vigente. 
No texto, ele recomenda a 
definição mais clara dos res-
ponsáveis pela fiscalização e 
a maior rigidez das obrigações 
dos empreendedores no que 
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Segundo Maia, o governo 
precisa defi nir que tipo de 
aliança vai ser construída 

com os parlamentares.
“O governo tem um líder que 

está construindo a maioria para 
o governo. Nós que conhece-
mos a importância da reforma 
vamos ajudar; mas a amplitude 
dessa base tem que ser feita 
pelo Bolsonaro e pelo Onyx. 
Hoje, eu digo que o governo tem 
o PSL na base e não tem mais 
partido nenhum”, afi rmou. Para 
Rodrigo Maia, é preciso aban-
donar a discussão da campanha 
presidencial sobre o que é a 
velha política e a nova política. 
“Existe a política e o Parlamen-
to é ambiente mais importante 
do diálogo”, enfatizou.

Maia destacou que, apesar 
da resistência dos partidos 
de esquerda, os governadores 
podem contribuir com votos na 

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia: Parlamento é ambiente 

mais importante do diálogo.

Proteção de 
recursos hídricos em 
propriedades rurais

Projeto em análise na Câmara 
concede incentivos fi scais e cre-
ditícios para proprietários rurais, 
pessoas físicas e jurídicas, que 
adotarem ações para a prote-
ção e recuperação de recursos 
hídricos, como rios e nascentes, 
em áreas ou bacias hidrográfi cas 
consideradas prioritárias pelo 
governo federal. 

O texto foi apresentado pelo 
deputado Alceu Moreira (MDB-
-RS). Entre os incentivos fi scais 
estão isenção do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural 
(ITR) para pequenos proprietá-
rios ou possuidores de imóveis 
até quatro módulos fiscais, e 
desconto de 50% do ITR para os 
demais produtores. Prevê ainda 
desconto na base de cálculo 
do IR dos gastos com proteção 
dos recursos hídricos. Entre 
os benefícios creditícios estão 
empréstimos com taxas de juros 
inferiores às cobradas das linhas 
de fi nanciamento ofi ciais.

As ações que darão direito aos 
incentivos são a recomposição de 
matas ciliares e fl orestas úteis 
para recarga de aquíferos, e a 
execução de obras rurais ou ado-
ção de tecnologias para controle 
da erosão e do assoreamento de 
rios, córregos e reservatórios. O 
projeto será analisado em caráter 
conclusivo por quatro comissões 
da Casa: Agricultura;  Meio Am-
biente; Finanças e Tributação; 
e Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).
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Dia Mundial de 
Doenças Raras é 
lembrado no Senado

O Dia Mundial de Doenças Raras 
foi destaque na reunião realizada 
pela Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) na manhã de ontem (27). 
Os senadores discutiram a impor-
tância da data para sensibilizar a 
população, órgãos de saúde pública 
e especialistas. A celebração, feita 
a cada ano no último dia de feve-
reiro, foi instituída em 2008 pela 
Organização Europeia de Doenças 
Raras e ocorre em pelo menos 70 
países. De acordo com o presidente 
da CAS, senador Romário (Pode-
-RJ), as doenças raras compõem 
um grupo de doenças que, apesar 
de distintas, guardam muitas se-
melhanças. 

“Na maioria dos casos, são 
doenças genéticas crônicas pro-
gressivas e incapacitantes. Com-
prometem enormemente a vida 
dos portadores e de suas famílias 
e frequentemente não têm uma 
cura defi nitiva”, explicou. O sena-
dor Jorge Kajuru (PSB-GO), que 
iniciou o debate sobre o tema, trou-
xe dados sobre as doenças raras. 
Segundo ele, estima-se que 8% da 
população mundial tem algum tipo 
de doença rara. As doenças raras 
são aquelas que atingem até 65 de 
100 mil pessoas, ou seja, possuem 
baixa incidência, conforme a OMS. 

De acordo com a Organização 
Pan-americana de Saúde, no Brasil 
existem cerca de 15 milhões de 
pessoas acometidas por doenças 
raras. Por esse motivo, a Comissão 
criou a CASRaras, uma subcomis-
são presidida por Mara Gabrilli 
(PSDB-SP) para tratar do tema. A 
senadora destacou a importância 
da implantação de políticas sociais 
e criticou a falta de gestão qualifi -
cada na distribuição dos recursos 
(Ag.Senado).

O uso de agrotóxicos por par-
te dos produtores rurais brasi-
leiros foi um dos temas tratados 
na audiência que a Comissão de 
Agricultura do Senado ontem 
(27), com a ministra da pasta 
no governo federal, Teresa 
Cristina. A senadora Eliziane 
Gama (PPS-MA) apresentou 
dados da Fundação Fiocruz e 
da OMS, segundo os quais os 
brasileiros são hoje os maiores 
consumidores de agrotóxicos 
no mundo.

“Cada brasileiro consome 
por ano, em média, 7,3 litros 
de agrotóxicos. Isto signifi ca, 
entre outras consequências, 
mais casos de câncer e puber-
dade precoce. Sem falar nas 
mortes advindas deste consu-
mo. A ONU mostra que 200 mil 
pessoas morrem por ano por 
conseqüências dos agrotóxicos. 
Enquanto a Europa endurece 
[as regras sobre] o uso destes 
produtos, o Brasil vem facili-
tando seus licenciamentos e 
comercialização”, registrou.

A ministra Teresa Cristina 
disse conhecer a pesquisa 
da Fiocruz, e que discordava 
totalmente da sua metodo-
logia, números e conclusões. 
“Discordo de que os brasilei-

Eliziane Gama registrou que mais agrotóxicos já foram 

liberados em 2019 do que em todo ano passado.
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Rodrigo Maia diz que governo 
precisa construir aliança na Câmara
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afi rmou na terça-feira (26), em evento promovido pelo BTG 
Pactual, em São Paulo, que ainda não dá para saber quantos votos o governo tem na Câmara para 
aprovar a reforma da Previdência, mas ressaltou que o único partido da base, por enquanto, é o PSL, 
do presidente Bolsonaro

“Sem a reforma, vamos ter 
quase toda a federação com 
difi culdade de pagar os salários, 
temos que trazer a esquerda 
pelo apoio dos governadores”, 
sugeriu.

Maia voltou a defender 
que as redes sociais ligadas a 
Bolsonaro tenham um papel 
central na defesa da reforma. 
“Vejo com preocupação esse 
erro, um erro primário, de não 
ter preparado as redes sociais 
com essa guerrilha. A gente 
tem que ter a capacidade de 
fazer esse enfrentamento. O 
que vai mobilizar a sociedade 
são as redes sociais”, afi rmou. 
Também afi rmou que outros 
temas, como infraestrutura, 
turismo e segurança pública, 
deverão ser discutidos pelos 
parlamentares neste semes-
tre, além da Previdência (Ag.
Câmara).

oposição para aprovar o texto. 
Para ele, os governadores têm 
consciência da importância do 
texto já que muitos já enfrentam 
uma situação grave nas contas 

públicas. Ressaltou que, após 
a aprovação da Previdência, 
a Câmara pode votar projetos 
de interesse dos governadores 
como a securitização.

Bancada ruralista posiciona-se a 
favor da reforma da Previdência

mente a mudança na idade de 
aposentadoria rural e o corte 
em subsídios. Atualmente, os 
produtores rurais recolhem 
2,6% sobre a comercialização 
de sua produção como con-
tribuição previdenciária. Caso 
exportem alguma parte da 
sua produção, fi cam isentos 
do recolhimento. A renúncia 
previdenciária retirou cerca 
de R$ 7 bilhões dos recursos 
que seriam arrecadados pelo 
INSS no ano passado e tiveram 
que ser cobertos pelo Tesouro 
Nacional.

O deputado Sérgio Souza 
(MDB-PR), vice-presidente 

da FPA na Câmara, prefe-
re não chamar o incentivo 
tributário de subsídio e 
assinala que a medida é 
compensatória para viabi-
lizar competitividade para 
o agronegócio brasileiro. 
“Subsídio talvez não seja 
a apalavra mais correta. É 
uma ação de contribuição do 
Estado para defender um dos 
setores mais importantes da 
economia, que é o setor agro. 
Nós estamos falando de situ-
ação comercial internacional. 
Será que nós temos aqui as 
mesmas condições para pro-
duzir?”, questionou (ABr).

Agrotóxicos são motivos de polêmica 
com ministra da Agricultura

ros consomem 7,3 litros de 
veneno por ano. Existe uma 
desinformação e uma maneira 
de se calcular. Esta pesquisa 
foi feita por apenas dois pes-
quisadores, e a forma de se 
calcular é errônea, o cálculo 
está errado. Tecnicamente é 
impossível o consumo indicado, 
nossos produtos são analisados 
e saudáveis”, afi rmou.

Na sequência, a ministra 
inquiriu: “Você acha que tan-
tos países aceitariam nossos 
produtos se fosse assim? O 
consumidor brasileiro pode fi car 

tranquilo, não existe produto co-
mercializado sem as chancelas 
da Anvisa e ambientais. Tanto 
isso é verdade que a expecta-
tiva de vida do brasileiro não 
para de aumentar”, afi rmou, 
acrescentando que a liberação 
de agrotóxicos cresceu porque 
“a Anvisa resolveu trabalhar”. 
Garantiu que as moléculas li-
beradas são usadas em outros 
países, mas que a burocracia 
brasileira vinha emperrando 
sua utilização por anos, preju-
dicando a competitividade do 
agronegócio (Ag.Senado).

Comissão do Senado 
aprova elevar o rigor

na vistoria de barragens
diz respeito a aspectos pre-
ventivos, garantia da força 
estrutural das barragens e 
medidas de atuação em situa-
ções de emergência.

Também fica instituída 
sanção penal de indivíduos, 
quando comprovado que suas 
ações, dolosas ou culposas, 
contribuíram para o desastre. 
Infrações administrativas 
deverão ser punidas com 
advertência, multa simples, 
multa diária, embargo pro-
visório ou definitivo, parcial 
ou total, da barragem ou 
atividade ou, ainda, demoli-
ção da barragem. A proposta 
esclarece ainda que a agência 
reguladora de mineração é 
a entidade responsável pela 
fiscalização das barragens de 
rejeitos.

Paralelamente os líderes 
partidários decidiram esperar 
até o dia 11 de março para 
definir sobre a instauração 
da CPI Mista de Brumadinho. 
Tanto o Senado como a Câma-
ra dos Deputados já podem 
instalar uma CPI exclusiva 
(ABr).


