
www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171

Página 4

Política
São Paulo, quinta-feira, 21 de março de 2019

www.netjen.com.br

O que o futuro
nos reserva

As mídias sociais 

permitem que as pessoas 

digam o que pensam, 

embora se isso irá 

circular e repercutir é 

outra conversa

Os brasileiros têm sido 
mantidos de olhos ven-
dados, no escuro, sem 

enxergar a realidade, sem 
defi nir propósitos de melhora. 
Com toda riqueza natural o 
país é dramaticamente pobre, 
coleciona rios poluídos e bar-
ragens detonadas, enquanto 
pequena parte de riqueza fi ca 
nas mãos de poucos, o restan-
te vai embora. Não será fácil 
contrariar tantos interesses 
consolidados. Haja Luz sobre 
o Brasil. 

É difícil alcançar paz e pro-
gresso em regiões bem-dota-
das de recursos naturais uma 
vez que há poucos estadistas 
voltados para o bem geral, pre-
valecendo os interesses econô-
micos e fi nanceiros em meio a 
lutas pelo poder e radicalismo 
religioso. A humanidade se 
defronta com o drama da luta 
pelo poder e riqueza, pratican-
do os princípios maquiavélicos 
de conquista e conservação do 
domínio.

Já vínhamos perdendo o 
rumo dando espaço às tiranias. 
Após séculos de predomínio da 
Igreja e seus reis, foi surgindo a 
ideia do dinheiro que, tomando 
corpo, deu origem ao Estado 
Democrático Republicano 
garantidor da moeda. Surgi-
ram os Bancos Centrais. Os 
políticos foram exorbitando, 
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, mais 
do que a democracia, o que 
está em risco é a humanidade, 
a individualidade, a clareza 
no pensar, a fi xação de alvos 
nobres. Desde que surgiu o Es-
tado Republicano para garantir 
o dinheiro fi duciário, entender 
como funciona a moeda e o 
câmbio se tornou indispensá-
vel para os setores público e 
privado. A aplicação abusiva 
de juros, abertura comercial e 
valorização cambial trouxeram 
para o Brasil o oposto do que 
fez a China. 

Amargamos a estagnação, 
baixa produção, desemprego, 
dívida monstruosa. Além disso, 

preparar a população, admi-
nistrar o câmbio, controlar a 
dívida e tudo que não foi feito, 
acarreta essa desestruturação 
do país. Os atuais responsáveis 
têm de abrir os olhos e fazer 
o diagnóstico correto para 
sair das algemas que mantêm 
o atraso.

Adam Smith (1723-1790) é 
considerado o Pai da Economia 
Moderna. Para ele, a economia 
se move pelo interesse privado 
dos indivíduos. O que ele diria 
da modalidade capitalismo es-
tatal abastecendo o livre mer-
cado? Protecionismo muleta 
não é saudável, mas com câm-
bio valorizado, como competir 
com produção em larga escala 
com mão de obra barata para 
exportar em dólares? Como 
manter equilíbrio na produção, 
empregos e balanças?

Há muitos dólares rodando 
pelo mundo, mas o que querem 
os donos do dinheiro? Viriam 
para o Brasil em busca do quê, 
oferecendo o quê? Isso aumen-
taria a produção, empregos e 
rendas? Ou a tendência será 
mais horas trabalhadas por 
menos renda? Há um grande 
desequilíbrio no comércio glo-
bal. Quantos países conseguem 
manter equilíbrio ou superávit 
na balança comercial? 

Juros de 6,5% impactam 
aumentando a dívida em mais 
de 300 bilhões de reais por 
ano. Imagine se fosse o do-
bro. A economia permanece 
estagnada com produção fraca 
e poucos empregos. É preciso 
abrir os olhos e ver qual é a 
realidade da economia global 
e fazer esforço efetivo por 
um Brasil melhor, com menos 
precariedades gerais. 

O que será da economia glo-
balizada? Ninguém sabe muito 
bem para onde vai o futuro, 
mas sabe-se com certeza que 
as mudanças serão drásticas. 
Há duas sustentabilidades: 
a principal é a da natureza, 
sem a qual não haverá futuro; 
a outra é a fi nanceira, pois os 
governantes não cuidam dela 
com equilíbrio, enchem o país 
de dívidas forjando um futuro 
de escravidão.

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
realiza palestras sobre qualidade 

de vida e coordena os sites (www.
vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). É autor dos livros: 
Nola – o manuscrito que abalou o 

mundo; Desenvolvimento Humano; 
O Homem Sábio e os Jovens; O 

segredo de Darwin - Uma aventura 
em busca da origem da vida, entre 
outros (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

De volta ao Brasil após 
visita aos Estados Unidos, o 
presidente Jair Bolsonaro se 
prepara para a segunda viagem 
internacional neste mês. Ele 
desembarca em Santiago, no 
Chile, hoje (21), para participar, 
ao lado de chefes de Estado de 
países da América do Sul, da 
cúpula que pretende marcar a 
retomada de negociações em 
torno da integração da região. 
A reunião na capital chilena 
marcará o anúncio ofi cial do 
Prosul, projeto idealizado para 
substituir a Unasul, paralisada 
há mais de dois anos.

Integram o Prosul: Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia, Equa-
dor, Paraguai, Peru, Uruguai, 
Costa Rica, Nicarágua, Pana-
má e República Dominicana. 
A proposta idealizada pelo 
presidente chileno, Sebastián 
Piñera, tem formato mais enxu-
to e é menos onerosa a todos. 
Os presidentes devem anunciar 
o aval à nova composição ama-
nhã (22). 

O Prosul não deve manter 
a atual estrutura da Unasul, 
ao buscar soluções mais leves 

Encontro em Santiago marcará anúncio ofi cial do Prosul.

Por unanimidade, a Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado aprovou ontem (20) 
um projeto que obriga partidos 
políticos a cumprirem uma sé-
rie de normas para aumentar a 
transparência e evitar atos de 
corrupção. De autoria do senador 
Antonio Anastasia (PSDB-MG), 
submete seus representantes a 
programas de compliance, siste-
ma de integridade amparado em 
regras de responsabilidade social 
e princípios éticos, sob pena de 
suspensão de recebimento do 
Fundo Partidário, pelo período 
de até 12 meses.

Como foi aprovado em caráter 
terminativo, a matéria segue 
para apreciação da Câmara. 
“Como qualquer pessoa jurídica, 
os partidos políticos também 
devem ter procedimentos e 
controles robustos, baseados 
nas melhores práticas nacio-
nais e internacionais, a fi m de 
evitar irregularidades e ilícitos, 
principalmente por lidarem com 
recursos públicos”, justifi cou 
Anastasia.

A ideia é que cada partido fi que 
obrigado a prever o programa de 
integridade em seu respectivo 

Anastasia: “partidos políticos 

devem ter controles robustos,

a fi m de evitar irregularidades 

e ilícitos”.

O objetivo é tornar mais 
barato o crédito para 
microempreendedores 

individuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
O projeto também cria um 
regime especial simplifi cado 
de tributação para startups. 
O projeto segue para a sanção 
presidencial.

“A pequena empresa neste 
país gera mais de 12 milhões 
de empregos. Agora se abre 
a oportunidade para que os 
pequenos negócios possam 
ser fi nanciados com capital 
próprio dos pequenos em-
preendedores. É um passo 
importante que se dá no sen-
tido de melhorar o ambiente 
de negócios e de estimular a 
economia”, disse o líder do 
governo, senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE).

O Inova Simples prevê um 
tratamento diferenciado para 
estimular a criação, a formali-
zação, o desenvolvimento e a 
consolidação das empresas de 
inovação. O texto classifi ca a 
startup como aquela empresa 
criada para aperfeiçoar siste-
mas, métodos e modelos de 

O projeto também cria um regime especial simplifi cado de tributação para startups.
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Um ofício do ministro do 
STF, Gilmar Mendes, pedindo 
“providências” em relação a 
declarações do senador Jorge 
Kajuru (PSB-GO) teve reper-
cussão negativa no Plenário 
do Senado. Vários senadores 
se solidarizaram com Kajuru, 
que voltou a criticar o minis-
tro do Supremo e classifi cou 
o ofício como um “atestado 
de idoneidade”. O caso foi 
citado em pronunciamentos 
que cobraram a instalação da 
CPI dos Tribunais Superiores.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, defendeu 
equilíbrio e respeito entre os 
Poderes da República, mas 
manifestou solidariedade a 
Kajuru. O presidente da Casa 
destacou o art. 53 da Cons-
tituição, segundo o qual “os 
deputados e senadores são 
invioláveis, civil e penalmente, 
por quaisquer de suas opini-
ões, palavras e votos”.

Em agradecimento às pa-
lavras de apoio do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), que, apesar de não 
endossar os termos usados 
por Kajuru, defendeu suas 
prerrogativas, o parlamentar 
reiterou que a Constituição 
defende o direito de expressão 
dos parlamentares. Kajuru 

Senador Jorge Kajuru (PSB-GO).
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Proposta visa 
reduzir o 

desperdício de 
água tratada
A Comissão de Consti-

tuição e Justiça do Senado 
aprovou ontem (20), propos-
ta com uma série de medidas 
para reduzir o desperdício 
de água tratada no caminho 
entre as distribuidoras e os 
consumidores. O Brasil é um 
dos campeões nesse des-
perdício, perdendo 38,8% 
de toda sua água tratada. A 
proposta, do senador Lasier 
Martins (Pode-RS), insere 
metas progressivas e gra-
duais de redução de perdas 
na distribuição de água nos 
contratos de concessão do 
serviço. 

A entidade reguladora do 
setor deverá fi xar limites 
máximos de perda na dis-
tribuição da água tratada, 
passíveis de serem reduzidos 
gradualmente, conforme se 
verifi quem avanços tecno-
lógicos e investimentos em 
ações de combate ao desper-
dício. “Precisamos enfrentar 
esse problema, o desperdício 
tem repercussões sociais e 
econômicas sérias”, disse 
Lasier.

O senador Angelo Coro-
nel (PSD-BA) apresentou 
nove emendas — acata-
das pelo relator, senador 
Sérgio Petecão (PSD-AC) 
—, como a que obriga as 
concessionárias a fazer a 
manutenção do sistema de 
captação e distribuição de 
água, inclusive com troca pe-
riódica das tubulações, que 
normalmente têm vida útil 
de cerca de 50 anos. Essas 
perdas são mais signifi cati-
vas do que ocorrem com os 
chamados “gatos”, ligações 
clandestinas, normalmente 
de pequeno porte. 

“Nesse ponto é importante 
ter em mente que tais perdas 
não são responsabilidade 
do consumidor. As conces-
sionárias é que devem zelar 
pelas condições e higidez 
do sistema de captação e 
distribuição da água. Daí 
a necessidade de o texto 
legal apresentar referências 
concretas e objetivas que 
evidenciem a responsabi-
lidade das concessionárias 
pela adequada manutenção 
da rede de tubulações, 
o que vai muito além da 
mera correção de pontos 
deteriorados, mas que deve 
incluir o planejamento da 
substituição periódica de tu-
bulações”, justifi cou Angelo 
Coronel (Ag.Senado).

Aprovada alternativa de crédito 
para empresas de pequeno porte
O Senado aprovou o projeto que cria a Empresa Simples de Crédito (ESC), a ser capaz de realizar operações 
como empréstimos, fi nanciamentos e descontos de títulos

negócio, produção, serviços 
ou produtos. Humberto Costa 
(PT-PE) disse que a aprovação 
do projeto signifi ca uma ajuda 
inestimável à pequena em-
presa, que fi ca minimamente 
protegida das altas taxas de 
juros e ganha uma alternativa 
de crédito. 

Ele e o senador Flávio Arns 
(Rede-PR) homenagearam 
o autor do texto, deputado 
Pedro Eugênio (PT-PE), que 

morreu em 2015. De acordo 
com o projeto, a ESC pode 
atuar apenas no município onde 
estiver instalada ou em cidades 
vizinhas e deve se organizar 
como empresa individual de 
responsabilidade limitada, 
empresário individual ou so-
ciedade limitada entre pessoas 
físicas. Uma mesma pessoa não 
pode participar de mais de uma 
ESC, mesmo que em municípios 
diferentes.

“Essa iniciativa vem em boa 
hora porque vai criar um cré-
dito municipal. Essas empresas 
terão existência apenas nas 
suas cidades ou em cidades 
circunvizinhas. Vai ser aquele 
crédito antigo, do olho no olho, 
da pessoa que conhece o outro 
e sabe que pode emprestar o 
dinheiro e que depois vai rece-
ber”, comemorou o senador do 
MDP-PI, Marcelo Castro (Ag.
Senado).

Senadores mostram solidariedade a 
Kajuru diante de ação de Gilmar Mendes

também citou a ocasião em 
que, durante julgamento do 
Supremo, Gilmar chamou um 
procurador de “gângster”. “Ele 
[Gilmar] tem esse direito e eu 
não tenho direito de usar um 
adjetivo contra ele?”, indagou.

Kajuru desafi ou os institutos 
de pesquisa a apurar o que o 
povo brasileiro pensa de Gilmar 
Mendes: segundo ele, 100% da 
população acompanhariam sua 
opinião negativa sobre Gilmar. 
“Ser processado dessa forma por 
um homem da mínima estatura 
moral de Gilmar Mendes é um 
atestado de idoneidade”, disse o 
senador. Em ofício ao presiden-
te do STF, Dias Toffoli, Gilmar 
Mendes solicitou “providências 

que entender cabíveis” diante 
de declarações de Kajuru, 
repercutidas nas redes sociais.

Dizendo que o Brasil pre-
cisa de segurança jurídica, a 
senadora Selma Arruda (PSL-
-MT) pediu abertura da “caixa-
-preta” do Poder Judiciário. 
Ela ressalvou que a CPI dos 
Tribunais Superiores não seria 
contra instituições, mas contra 
elementos que extrapolam de 
sua competência legal. Selma 
entende que a maioria dos ma-
gistrados tem vergonha do que 
se tornou o STF. “Há pessoas 
que merecem nosso respeito, 
mas outras precisam ser freadas 
em sua conduta inadequada”, 
declarou (Ag.Senado).

Bolsonaro vai ao Chile se reunir com 
líderes da América do Sul

para o aparato que hoje inclui 
uma sede física em Quito, no 
Equador, além de secretariados 
e quadro de funcionários. As 
nações que compõem o Prosul 
entenderam que a Unasul, da 
forma como funcionou desde 
seu lançamento em 2008, per-
deu efeitos práticos, mantendo 
custos, e passou a disputar 
decisões sobre temas que já são 
tratados em outras instâncias, 
como o Mercosul.

O Prosul não deve ter um tra-

tado e não será um organismo, 
como a Unasul. A ideia é seguir 
os moldes de um agrupamento 
de países no formato de um fó-
rum. Para o Brasil, o projeto da 
integração é fundamental para 
ampliar as trocas comerciais e 
atrair investimentos.

A declaração de alto nível 
deve se limitar à formalização 
da intenção dos países em torno 
dessa nova proposta e tende a 
marcar a ofi cialização de saídas 
da antiga estrutura (ABr).

Senado aprova 
proposta com regras de 

transparência para partidos

17ª VC – Capital. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 1046295-84.2014.8.26.0100. O Dr. Andre 
Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a 
Alessandra Scatena Ceccato (CPF 312.674.138-08), que AMC Serviços Educacionais LTDA lhe 
ajuizou Ação Monitória, objetivando condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.174,06 
(Maio/2014), corrigido e acrescido de encargos legais, decorrente das mensalidades vencidas e não 
pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando a 
requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos, nos termos do artigo 701 do CPC, sendo nomeado curador especial  em caso de revelia (art. 
257, inciso IV, do CPC). A requerida será isenta dos pagamentos de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-
se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o 
presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18 de dezembro de 2018. 

estatuto. O plano deverá reunir 
um conjunto de mecanismos 
internos de controle, auditoria e 
incentivo à denúncia de irregula-
ridades, além de uma estratégia 
para aplicação efetiva de códigos 
de ética e de conduta, política 
e diretrizes, com o objetivo de 
detectar e sanar desvios, frau-
des, irregularidades e outros 
ilícitos praticados ou atribuídos 
ao partido (ABr).
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