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Os estados e a crise
Os Estados surgiram 

para dar melhor 

ordenamento à 

convivência pacífi ca e 

desenvolvimento geral

Mas logo se instalou a 
imaturidade fi scal de-
corrente da imaturida-

de pessoal, que muitas vezes se 
mescla com mania de grandeza 
e a desonestidade das pessoas 
escolhidas pelos eleitores para 
zelar pelas cidades e pelo país. 
Até quando veremos esses 
disparates na gestão pública de 
cidades e países como o Brasil, 
sempre em desequilíbrio nas 
contas internas e externas? 

A grande responsabilidade 
dos governantes é efi ciência 
na gestão pública, mas o que 
temos visto é a decadência nas 
cidades e estatais largadas nas 
mãos de corruptos. As cidades 
devem manter o foco nas prio-
ridades; sobra apagão mental 
em todos os setores e ações 
cosméticas iludem, mas não 
convencem. Falta programa 
de reparo e manutenção das 
vias públicas. É indispensável 
que haja equilíbrio nas contas 
internas e externas, redução 
da dívida e investimentos reais. 

No passado recente, muitas 
manufaturas eram produzi-
das no Brasil; havia trabalho, 
sobrava um dinheirinho para 
a pizza no fi m de semana. As 
famílias fi caram endividadas. 
Produzia-se de tudo que ago-
ra vem do exterior. Faltam 
empregos. Não há dólares 
sufi cientes a não ser quando 
sobem os juros. Então fi ca a 
questão de como aumentar a 
produção, emprego e consumo 
sem desequilibrar as contas in-
ternas e externas. Alcançamos 
um número extraordinário de 
desempregados. 

O que o Brasil precisa mes-
mo é de produção, empregos, 
boa educação e melhora nas 
condições gerais de vida, tudo 
que foi sendo perdido nas dé-
cadas passadas. A educação é 
questão fundamental para que 
as novas gerações avancem na 
qualidade humana e se tornem 
cidadãos úteis, que cultivem a 
liberdade e a responsabilidade, 
que contribuam para a melhora 
continuada das condições de 
vida. Se a indústria se retrai, 
não há cursos técnicos. Servi-
ços exigem pouco preparo e 
pagam menos. Mas o homem 
culto fortalece a nação e gera 
fi lhos de qualidade nobre. Sem 
boa educação não há futuro.

O mundo se defronta com a 
crise de depressão pela falta de 
propósitos de vida. Por que e 
para que nascemos na Terra. 
Qual deve ser o propósito da 
educação? De acordo com o 
tipo de educação desejado 
para as novas gerações é que 

deverão ser preparados os 
professores. Os jovens têm de 
avançar na qualidade humana 
para que surjam cidadãos 
úteis, que cultivem a liberda-
de e a responsabilidade, que 
contribuam para a melhora 
continuada das condições de 
vida. 

Habituado com o trabalho 
escravo, não se formou no 
país adequada política salarial 
para os trabalhadores. O Brasil 
conservou um dos mais baixos 
níveis salariais. A população 
ensaiou emergir da pobreza 
e da baixa cultura. Isso durou 
pouco; veio a crise da dívida 
externa e tudo foi degringo-
lando. Com a aventura do real 
valorizado, não demorou para 
surgir o grande desarranjo. A 
produção foi caindo. Os empre-
gos foram sumindo, enquanto 
a população ia crescendo. 
Grande parcela da população 
não concluiu o curso médio de 
ensino.  Agora a tendência é 
nivelar tudo por baixo.

O poder caminha ao lado 
do dinheiro desde que esse 
foi inventado como o grande 
ídolo, que suplantou todas as 
tiranias para dominar livre-
mente sobre as nações, com 
a colaboração de estadistas 
vendilhões, os quais conti-
nuam a venda, mesmo sendo 
necessária a reconstrução de 
tudo que está desmoronando. 
Devemos buscar um mundo 
melhor de progresso espiritual 
e material em convivência ale-
gre e pacífi ca. Vivemos a fria 
aspereza do século 21 sem que 
surjam lenitivos para a alma, 
mas poucos se aventuram em 
ir buscar as causas no passado 
no qual foram geradas todas as 
mazelas da atualidade.

Jesus veio para mostrar para 
a humanidade o signifi cado 
espiritual da vida e sua trans-
cendência com imagens que 
refl etem as leis da natureza, 
que dão ao espírito a possibili-
dade de adquirir a autoconsci-
ência no mundo material para 
retorno à sua origem. Mas a 
humanidade se agrilhoou aos 
prazeres materiais, sufocando 
o espírito. 

Os responsáveis pelas religi-
ões agiram da mesma forma. 
Com a progressão do materia-
lismo, a Terra se transformou 
no vale de lágrimas. No século 
21, confl itos de interesses e lu-
tas pelo poder tecem o cenário 
ameaçador e o ser humano vai 
perdendo a sua humanidade.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, é 
articulista colaborador de jornais e 

realiza palestras sobre temas ligados 
à qualidade de vida. Coordena os 

sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). bicdutra@

library.com.br; Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O autoproclamado presiden-
te venezuelano, Juan Guaidó, 
apelou ontem (7) à Europa a 
intensifi car as sanções econô-
micas contra o regime de Ni-
colás Maduro, após a expulsão 
do embaixador da Alemanha 
no país.

“Os países europeus devem 
reforçar as sanções econômicas 
contra o regime. A comunidade 
internacional deve evitar que 
o dinheiro venezuelano seja 
utilizado para matar opositores 
do regime e povos indígenas”, 
defendeu em entrevista à revis-
ta alemã Der Spiegel.

Na quarta-feira (6), a Ve-
nezuela declarou “persona 
non grata” o embaixador da 
Alemanha em Caracas, Daniel 
Martín Kriener, a quem acusou 
de “recorrentes atos de inge-
rência” em assuntos internos, 
e deu ao diplomata 48 horas 
para sair do país. À Der Spiegel, 
Guaidó reiterou que “condena 
veementemente” a decisão e 
pediu ao embaixador para fi car 
na Venezuela.

“A Venezuela vive sob uma 
ditadura e esta abordagem é 
uma ameaça para a Alemanha. 
Não é legítimo declarar um 

Autoproclamado presidente 

venezuelano, Juan Guaidó.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, após 
entendimento com os lí-

deres partidários, vai criar uma 
comissão especial para acom-
panhar o debate da reforma na 
Câmara no esforço de acelerar 
a tramitação na Casa. Embora 
tenha sido enviado ao Con-
gresso, o texto não começou a 
tramitar. É que a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara, primeira etapa de 
tramitação da proposta, não foi 
instalada.

Segundo acordo feito pelo 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, a composição do colegia-
do deve ser defi nida na próxima 
semana. 

As propostas de emenda 
constitucional não têm Casa 
revisora. Dessa forma, enquan-
to sofrer alteração de mérito, 
o texto passa da Câmara para 
o Senado e vice-versa, até que 
não seja mais modifi cado. Para 
evitar esse vaievem, a ideia é 
que os senadores aprovem o 
texto que sair dos deputados 
e, para que isso ocorra de ma-
neira mais tranquila, a saída 
encontrada por Alcolumbre foi 
a criação da comissão especial.

O colegiado, com presidente 

Para a senadora Simone Tebet (MDB-MS), o colegiado mostra o comprometimento

do Senado com o país.

O Senado começa a discutir 
novamente uma questão es-
tratégica para a economia do 
país: a autonomia do Banco 
Central (BC). O assunto vol-
tou à tona na semana passada, 
durante a sabatina de Roberto 
Campos Neto, indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
para comandar a instituição. 
Defensores da ideia alegam 
que um BC autônomo prote-
geria os sistemas monetário e 
cambial de pressões políticas. 

Quem é contra a iniciativa, 
por outro lado, acredita que 
o Poder Executivo não pode 
abrir mão do controle de uma 
entidade tão relevante.

O BC é uma autarquia fe-
deral, vinculada ao Ministério 
da Economia, cuja tarefa é 
formular e executar a política 
monetária, manter a infl ação 
dentro da meta e servir como 
depositário das reservas inter-
nacionais do país.

Campos Neto, que teve o 
nome aprovado pelo Plenário, 
lembrou aos parlamentares 
que a autonomia é uma das 
prioridades para os 100 primei-
ros dias do governo Bolsonaro.

Segundo o economista, o 
Brasil já tem condições de 
encarar uma possível mudan-
ça. “O objetivo é aprimorar o 

Sede do Banco Central, em Brasília.

Universidades públicas pode-
rão ampliar seu montante de re-
cursos, recebendo contrapartidas 
fi nanceiras por serviços prestados 
à comunidade. É o que prevê 
projeto do senador Confúcio 
Moura (MDB-RO) que tramita na 
Comissão de Assuntos Econômi-
cos, onde aguarda recebimento 
de emendas. Pelo projeto, a 
universidade deve estabelecer as 
contrapartidas fi nanceiras para as 
atividades que, realizadas em suas 
dependências ou sob sua coorde-
nação, não estejam diretamente 
ligadas ao ensino.

Nesse sentido, o texto indica 
como fonte de recursos para as 
universidades: cursos de pós-
-graduação latu sensu, cursos 
de especialização, consultorias 
e prestação de serviços — 
como o serviço dentário, ou de 
suporte psicológico por alunos 
em estágio. Outras formas de 
arrecadação viriam dos alugueis 
de imóveis, concessão de espa-
ço físico, seja por empresas de 
alimentação, livrarias ou reali-
zação de concursos. A origem 

O senador Confúcio Moura é o autor da proposta.

Identifi car impostos 
no valor de 
produtos e serviços

A necessidade de tornar transpa-
rente o preço original de um produto 
e os impostos cobrados volta à pauta 
do Senado. O senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) apresentou 
projeto que determina que seja dis-
criminado do preço de um produto 
ou serviço o valor do ICMS, PIS/
Pasep, Cofi ns e outros tributos. Se-
gundo Randolfe, falta transparência 
nesse quesito e o consumidor não 
sabe o valor dos impostos que são 
lançados nos preços que ele paga.

“A oferta e apresentação de 
produtos ou serviços não só devem 
assegurar informações corretas, cla-
ras, precisas, ostensivas e em língua 
portuguesa, como devem informar 
com precisão a respeito da carga 
de impostos indiretos incidentes 
sobre o consumo”, afi rmou. Em 
vários países, como Estados Unidos 
e Canadá, o preço do produto vem 
sem os impostos, que são acrescen-
tados no momento da compra, sendo 
discriminados um a um. Além disso, 
costumam ser apenas dois impostos, 
um federal e outro local.

Já no Brasil, o consumidor paga o 
preço fi nal, sem saber quanto pagou 
pelo produto e o que compõe os im-
postos. Essa omissão de informação 
incomoda o senador Randolfe, que 
defende a necessidade de o consu-
midor ter todas as informações sobre 
a composição do preço do que está 
pagando. “Trata-se de informação 
essencial para que os consumidores 
saibam quanto de fato se paga de 
imposto. Na maior parte dos países 
mais desenvolvidos isso se faz há 
décadas” (Ag.Senado).

Informação 
sobre glúten em 
rótulos de todos 
os produtos

Projeto em análise na Câmara 
torna obrigatória as inscrições 
“contém Glúten” ou “não 
contém Glúten” em todos os 
rótulos de produtos industria-
lizados e de alimentos comer-
cializados no País. A proposta 
altera a lei que, atualmente, 
prevê a obrigatoriedade das 
inscrições apenas em alimentos 
industrializados. 

Autor do projeto, o deputado 
Capitão Wagner (Pros-CE) ex-
plica que o objetivo é prevenir 
e controlar a doença celíaca, 
que se caracteriza pela intole-
rância permanente ao glúten 
– proteína presente no trigo, 
na aveia, no centeio, na cevada 
e no malte.

“O glúten está presente não 
apenas nos alimentos. Alguns 
produtos infantis, como massi-
nhas de modelar, por exemplo 
podem conter glúten, mas não 
existe atualmente obrigação 
legal para que as embalagens 
desses produtos informem 
sobre a presença da proteína”, 
disse o deputado. O projeto 
será analisado conclusivamente 
pelas comissões de Desenvolvi-
mento Econômico; de Seguri-
dade Social; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Senado se prepara para acompanhar 
debate de reforma da Previdência

O debate em torno da proposta de Reforma da Previdência vai se intensifi car na semana que vem

e relator, terá nove integrantes 
e nenhum poder decisório. O 
objetivo é levar aos deputados 
as divergências e expectativas 
dos senadores para que o texto 
venha da Câmara com os prin-
cipais pontos mais afi nados. 
Ainda na intenção de facilitar 
a tramitação, Alcolumbre quer 
que o relator na comissão de 
acompanhamento seja o mesmo 
na CCJ e tem defendido o nome 
do senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) para a missão. 

Para a senadora Simone 

Tebet (MDB-MS), o acompa-
nhamento pode trazer bons 
resultados. Segundo ela, o 
colegiado mostra o compro-
metimento do Senado com o 
país. “O que puder fazer para 
acelerar e ter um texto justo, 
acabando com os privilégios, 
sem penalizar ainda mais os que 
hoje são injustiçados, é válido”, 
disse. Conforme Tasso, com a 
criação da comissão especial, 
a matéria chegará à Casa pelo 
menos “mastigada”. O senador 
disse que o relatório da co-

missão de acompanhamento 
deverá ser quase o mesmo da 
CCJ, economizando tempo.

Tasso avalia que a matéria 
terá apoio de diferentes parti-
dos pois é fundamental para o 
desenvolvimento do país. “No 
caso da Previdência, acho que a 
votação não vai dar o tamanho 
da base do governo, vai dar o 
tamanho daqueles que tem a 
ideia e a consciência de que a 
reforma é essencial para o Bra-
sil, independentemente de qual 
seja o governo”, disse (ABr).

Autonomia do Banco 
Central volta a ser debatida

arranjo da politica monetária 
para que ela dependa menos 
de pessoas e mais de regras. 
Além disso, estaremos alinha-
dos à moderna literatura sobre 
o tema e aos melhores pares 
internacionais. Acredito que o 
país esteja maduro para mais 
esse avanço. A alteração, se 
aprovada por este Parlamento, 
trará ganhos para a credibilidade 
da instituição e para a potência 
da política monetária”, afi rmou.

No Congresso, o tema está 
sendo debatido em duas fren-
tes. Na Câmara há uma proposta 
pronta para ser pautada em Ple-
nário sobre o assunto: o projeto 
prevê que o presidente e direto-

res do banco tenham mandato 
fi xo e não coincidente com o 
do presidente da República. 
Recentemente o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, que 
é o autor do projeto, afi rmou 
que o texto está pronto e será 
votado assim que o governo 
organizar melhor sua base 
na Casa. 

No Senado, na atual legisla-
tura, o senador Plínio Valério 
(PSDB-AM) apresentou pro-
posta semelhante, que está na 
Comissão de Assuntos Econô-
micos, sob a relatoria de Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), 
que ainda não apresentou seu 
voto (Ag.Senado).

Universidades públicas 
poderão arrecadar recursos

dessa proposta é o projeto do 
ex-senador Cristovam Buarque, 
arquivado ao fi nal da última 
legislatura. O projeto visa in-
centivar a arrecadação própria, 
reduzindo o papel do fi nancia-
mento da União na manutenção 
e investimento das instituições 
públicas de ensino superior.

Além de economizar recursos 
públicos, a medida geraria nova 
receita que poderia ser utilizada 
no aperfeiçoamento de espaços 

de ensinos mais modernos.
As universidades públicas não 

apenas disporão de mais recursos 
para realizar a manutenção e o 
desenvolvimento de seus pro-
gramas e projetos, mas também 
poderão entregar serviços que 
impactarão de forma positiva a 
comunidade e o mundo do traba-
lho. “Um passo importante para 
a integração plena entre ensino 
superior e sociedade”, diz o texto 
(Ag.Senado).

Guaidó pede que
UE intensifi que

sanções contra Maduro

embaixador como indesejá-
vel”, considerou Guaidó, que 
agradeceu à Alemanha “a aju-
da humanitária que prestou”. 
Daniel Martín Kriener foi um 
dos embaixadores europeus 
que receberam, na última 
segunda-feira (4), no Aeropor-
to Internacional Simón Bolívar 
de Maiquetía, Juan Guaidó, que 
regressava de viagem a vários 
países da região. “O regime 
não está apenas ameaçando 
verbalmente o embaixador, a 
sua integridade física também 
está ameaçada”, disse Guaidó 
(ABr).


