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Como sair
da estagnação?

De tanto ver cenas 

de pessoas fumando, 

homens e mulheres 

passaram a achar 

que fumar seria algo 

natural, esquecendo de 

que se trata de uma ação 

nociva para a saúde

Esse processo de con-
dicionamento acabou 
tendo grande aplicação, 

pois fi cou demonstrado que o 
cérebro vai assimilando tudo 
o que lhe é mostrado de for-
ma repetida. Atualmente, as 
comunicações estão empre-
gando com frequência o uso 
de falsidades e violência com 
uma frieza jamais imaginada. 
O que se poderá esperar dessa 
forma de comunicação?

Se as pessoas não exami-
narem atentamente tudo que 
recebem, teremos o caos muito 
em breve, inclusive na econo-
mia onde se fala muito, mas 
não se apontam as causas reais 
da estagnação e as soluções 
adequadas. Cada ser humano 
deveria dar sua contribuição 
de acordo com as suas carac-
terísticas individuais. Mas as 
pessoas se acomodaram, não 
examinam a vida por si mes-
mos, nem buscam conclusões 
próprias, refl etindo intuitiva-
mente, o que fortaleceria o 
eu interior. 

Com o aumento da indolên-
cia, ampliou-se a aceitação 
de tudo o que era oferecido 
de fora. Surgiu o produto de 
massa com hábitos facilmente 
identifi cáveis que se revelam 
através de algoritmos esta-
tísticos. O ser humano tem 
de reconhecer a importância 
da refl exão e seguir a lei do 
movimento certo para não 
estagnar e enterrar os talentos 
espirituais. Devemos entender 
a natureza e suas leis. Quando 
não observadas, as leis naturais 
são implacáveis, como a da 
gravidade. 

O que ocorre no plano físico 
da natureza também ocorre em 
outras áreas, como no descon-
trole das dívidas, das contas, 
do comércio, do dinheiro 
público, e nos descuidos com 
a população. A mentira, a falsi-
dade e a ocultação da verdade 
sempre existiram. O que se 
espalhava boca a boca e pelo 
jornal impresso, hoje inunda 
o ar. Agora vivemos o auge da 
mentira em tudo na vida. Ainda 
veremos maior frieza e astúcia 
na preparação e divulgação das 
falsas narrativas motivadas 
pela cobiça dos homens e da 
geopolítica. 

Com o incremento das im-
portações, a produção fi cou 
travada desde os anos 1990. 
Urge ativar a produção e criar 
empregos, mas através de ati-
vidades úteis e benéfi cas, me-
lhorando a renda e o consumo. 
Sem produção, a circulação do 

dinheiro defi nha, acarretando 
estagnação. Com o declínio da 
produção, os custos fi caram in-
suportáveis e muitas empresas 
fecharam as portas. 

Alguma ação paliativa é 
necessária, mas não será su-
fi ciente, como simplesmente 
disponibilizar o dinheiro para 
as pessoas consumirem. Ne-
cessitamos de algo duradouro 
que dê estabilidade à economia 
e à vida, senão continuaremos 
caminhando aos sobressaltos 
sem sustentabilidade. Os 
imediatismos geraram a de-
sorganização e decaímos às 
difi culdades semelhantes às 
dos anos 1930, mas fi camos 
sem força para produzir. 

Baixar os juros Selic repre-
sentaria segurar o crescimento 
da dívida e, enquanto o mundo 
baixa os juros, não fazer o 
mesmo serviria para atrair 
capitais especulativos que 
promoveriam a valorização do 
real, mas o caixa do governo 
com défi cits nas contas con-
tinuaria no aperto. As nações 
surgiram de comunidades 
estáveis formadas por vontade 
própria de um grupo de indiví-
duos, com base num território, 
numa língua, e com aspirações 
materiais e espirituais. 

Com a massificação, isso 
mudou. As aspirações de pro-
gresso material com equilíbrio 
foram substituídas pela cobiça 
e guerras, e as espirituais de 
amplitude universal, por religi-
ões que deram espaço aos sec-
tarismos e fundamentalismos, 
em vez de se tornarem o solo 
adequado para o progresso 
espiritual da humanidade. O 
espiritualismo inato perdeu 
força diante do fortalecimen-
to do materialismo egoístico 
encobridor das causas da 
decadência. 

Tornado politicamente in-
dependente em 1822, o Brasil 
não avançou como poderia 
se tivesse sido bem adminis-
trado. Ainda falta muito para 
ser uma República digna e 
humanista. O pessimismo se 
instalou entre os empresários. 
As novas gerações desanimam 
com empregos elementares de 
baixos salários. Há cerca de 14 
milhões de desempregados. 
A população, que há décadas 
sofre com a falta de bons ru-
mos para o país, está saindo 
do torpor e ordeiramente vai 
pedindo a recuperação e a 
libertação da desfaçatez e da 
estagnação moral e econômica. 

Precisamos das condições 
que assegurem mais produção, 
empregos, renda, educação e 
progresso real. 
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O presidente Jair Bolsona-
ro afi rmou ontem (29), por 
meio de seu porta-voz, Otávio 
Rêgo Barros, que a invasão de 
telefones de autoridades “é 
crime e ponto fi nal”. Foi uma 
referência à interceptação 
de comunicações privadas 
do ministro Sergio Moro e 
diversas outras autoridades. 
Investigação da Polícia Fede-
ral sobre o caso, batizada de 
Operação Spoofi ng, prendeu 
quatro suspeitos do crime na 
semana passada. 

“O presidente tem se pro-
nunciado, no entendimento 
de que essa ação de hackers 
tem ‘a intenção de atingir a 
[Operação] Lava-Jato, o minis-
tro Sergio Moro, atingir a mi-
nha pessoa [Bolsonaro], tentar 
desqualifi car, tentar desgastar 
o governo’. E ressaltou que ‘a 
invasão de telefones é crime 
e ponto fi nal’”, disse o porta-
-voz, em entrevista coletiva 
no Palácio do Planalto. 

O principal suspeito de inva-
dir as comunicações privadas 

Porta-voz do governo, Otávio Rêgo Barros.

Dos três projetos que 
fazem parte do paco-
te, um já foi aprovado 

pelo Senado e dois aguardam 
votação. Os textos foram 
apresentados pelo Executivo 
à Câmara em fevereiro. Em 
março, textos idênticos foram 
apresentados no Senado e as-
sinados pela senadora Eliziane 
Gama (Cidadania-MA) e outros 
senadores para iniciar a trami-
tação e agilizar a discussão no 
Senado.

A senadora Eliziane Gama 
argumentou que o Senado po-
deria se dedicar imediatamente 
a análise dos textos, em um 
momento em que a Câmara se 
concentrava prioritariamente 
à análise da Reforma da Previ-
dência. “Nós temos duas pautas 
importantes para o Brasil — a 
Previdência e a segurança —  e o 
Congresso é grande o sufi ciente 
para os dois debates”. O projeto 
mais abrangente deles é o que 
estabelece medidas contra a 
corrupção, o crime organizado e 
os crimes praticados com grave 
violência a pessoa.

Senadores Eliziane Gama e Marcos do Val durante discussão na CCJ.

Projeto incentiva 
compartilhamento de 
alimentos

A Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado analisa projeto que 
incentiva a formação de redes de 
coleta e doação de alimentos para 
entidades de assistência social, 
de autoria do do senador Jorge 
Kajuru (PSB-GO), que modifi ca 
a lei do Sistema Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional 
(Sisan), para determinar o apoio 
à implementação dessas redes. 

Os alimentos distribuídos de-
verão estar em condições propí-
cias para consumo, nos aspectos 
sanitário e nutricional. Além do 
papel do Sisan, o poder público 
deverá incentivar a participação 
da sociedade civil nas redes de 
compartilhamento de alimentos, 
através de campanhas nos meios 
de comunicação. O projeto 
também mexe na lei da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos 
para tornar proibido o descarte 
de alimentos embalados dentro 
do prazo de validade ou in natura 
que estejam em boas condições 
de consumo. 

Para o senador Kajuru, o 
objetivo principal do projeto 
é combater o desperdício de 
alimentos. Ele explica que “a 
maioria das organizações sociais 
dependem de doações voluntá-
rias, que são esporádicas, des-
coordenadas e concentradas em 
datas especiais, que inspiram a 
generosidade do brasileiro”. Ka-
juru lembra que a alimentação é 
um direito social garantido pela 
Constituição e está incluída na 
Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos da ONU. Outro 
objetivo dele com a iniciativa é 
reduzir a produção de resíduos 
e a poluição (Ag.Senado).

As empresas credenciadoras 
de cartões de débito deverão 
cobrar dos comerciantes tarifa 
fi xa e única, que não sofrerá 
variação conforme o valor da 
compra. É o que propõe o se-
nador Telmário Mota (Pros-RR) 
em seu projeto que tramita na 
Comissão de Assuntos Econô-
micos. O texto estabelece que 
o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) determinará as tarifas a 
serem cobradas pelas creden-
ciadoras.

O senador justifi ca sua propo-
sição apontando para a elevada 
concentração no mercado de 
credenciadoras de cartões 
no Brasil, dominado por duas 

Um projeto em tramitação 
no Senado pode aumentar o 
volume de transplantes de 
tecidos, órgãos e partes do cor-
po humano no Brasil. É o que 
espera o senador Major Olimpio 
(PSL-SP). Ele propôs revisar 
a legislação que regulamenta 
a doação pós-morte e quer 
enquadrar os crimes ligados à 
remoção ilegal de órgãos na Lei 
de Crimes Hediondos.

O projeto coloca a doação de 
órgãos e tecidos como sendo 
de consentimento presumido. 
Ou seja, caso a pessoa maior 
de 16 anos não se manifeste 
contrária à doação, ela é con-
siderada doadora até que se 
prove o contrário. Até agora, 
essa autorização para retirada 
em judicialmente incapazes 
deveria vir expressamente do 
pai e da mãe ou dos represen-
tantes legais.

O projeto prevê que o Sistema 
Nacional de Transplante seja 
informado sobre a vontade das 
pessoas que deixam a opção 
expressamente registrada no 
documento de identidade. O 
projeto torna a lei de doação de 

Proposta do senador Major Olimpio torna toda pessoa doadora, 

salvo manifestação contrária.

A ministra da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, Damares 
Alves, participou ontem (30) do 
Fórum de Políticas Públicas para 
Pessoas com Doenças Raras, realiza-
do em Brasília, quando pediu união 
em torno do tema. “O que interessa 
é que a gente está motivado a fazer 
alguma coisa. O governo está sensível 

ao tema. Então, nesse quesito, dos 
raros, meu convite é: vamos estar 
juntos”, afi rmou.

A ministra destacou também que 
divergências ideológicas não podem 
afetar a condução do trabalho da 
Coordenação-geral das Pessoas com 
Doenças Raras. Criada este ano, a 
divisão tem a função de defender os 

direitos dos pacientes, frente ao Mi-
nistério da Saúde e ao Congresso Na-
cional. O governo federal estima que, 
atualmente, 13 milhões de brasileiros 
sejam acometidos por essa condição. 

São consideradas doenças raras 
aquelas que se manifestam em 65 
pessoas a cada 100 mil indivíduos. 
Geralmente, são quadros crônicos, 

progressivos e degenerativos e que 
podem evoluir para óbito. Além disso, 
não há cura para esse tipo de doença. 
Outro fator relevante é o fato de que 
as doenças assim classifi cadas são 
bastante distintas entre si e que pes-
soas com o mesmo diagnóstico podem 
apresentar diferentes sintomas. 

Existem de seis a oito mil tipos de 

doenças raras, em que 30% dos pa-
cientes morrem antes dos cinco anos 
de idade; 75% delas afetam crianças 
e 80% têm origem genética. Algumas 
dessas doenças se manifestam a 
partir de infecções bacterianas ou 
causas virais, alérgicas e ambientais, 
ou são degenerativas e proliferativas 
(ABr).
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Senado deve votar pacote 
anticrime no segundo semestre
A análise de projetos do pacote anticrime do governo será uma das principais missões do Senado no 
segundo semestre

O texto, entre outros pontos, 
permite a prisão de condenados 
em segunda instância; eleva pe-
nas no caso de crimes com arma 
de fogo; impede o livramento 
condicional para integrantes 
de facções criminosas; e muda 
regras para o confi sco de pro-
duto do crime para que órgãos 
de segurança pública possam 
usar os bens apreendidos. 

Outra mudança é permitir que 
o Ministério Público proponha 
acordo antes mesmo do rece-
bimento da denúncia, no caso 
de alguns crimes.

No início de julho, o senador 
Marcos do Val (Cidadania-ES) 
apresentou o relatório ao texto 
na CCJ. Elaborado com o suges-
tões de juristas, o relatório traz 
diversas alterações. No total, 

o senador fez 33 mudanças no 
projeto. “Fizemos um relatório 
que pudesse contemplar quem 
se considera esquerda, direita, 
centro. A gente não fez nada 
voltado para um lado ou para 
o outro e nem tirou a caracte-
rística dele, que é o combate 
à criminalidade, à corrupção”, 
explicou o relator em entrevista 
coletiva (Ag.Senado).

Bolsonaro: invasão de 
telefone é crime e ponto fi nal

de autoridades, Walter Delgatti 
Neto, afi rmou, em depoimento, 
que foi ele quem entregou vo-
luntariamente o conteúdo das 
mensagens ao jornalista norte-
-americano Glenn Greenwald e 
que não foi pago para isso.

Greenwald é fundador do 
site The Intercept, que tem 
divulgado as trocas de mensa-
gens atribuídas a procuradores 

da Lava Jato e ao ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, então juiz que co-
mandava as ações da operação 
em Curitiba. No fi m de semana, 
Bolsonaro disse que Glenn 
Greenwald “talvez pegue uma 
cana aqui no Brasil”. Segundo o 
porta-voz do governo, trata-se 
de uma “percepção pessoal” do 
presidente (ABr). 

Doação de órgãos como ato de 
consentimento presumido

órgãos mais fl exível em relação 
à veiculação de anúncio ou 
apelo público por doação a uma 
pessoa determinada ou para 
arrecadação de fundos para o 
fi nanciamento de transplante 
ou enxerto em benefício de 
particulares. 

O senador se coloca favorá-
vel às campanhas dizendo que 
“quando praticadas dentro dos 
limites legais, poderão salvar 
vidas de milhares de brasilei-

ros”. Ao justifi car o projeto, o 
parlamentar diz acreditar que 
essas medidas devem con-
tribuir para o aumento nos 
índices de doadores potenciais 
e efetivos. “Isso pode refl etir 
positivamente no número de 
transplantes de órgãos — o 
que, consequentemente, repre-
senta a sobrevida de milhares 
de pessoas que atualmente 
estão em fi las de espera por 
um transplante” (Ag.Senado).

Tarifa fi xa sobre vendas com 
cartão de crédito

empresas, e lembrando que, 
na proporção de suas vendas, 
os pequenos comerciantes 
pagam taxas mais elevadas 
que os grandes. Empresas 
credenciadoras são aquelas que 
viabilizam que o estabelecimen-
to comercial, ou profi ssional 

autônomo, aceite o cartão como 
meio de pagamento, utilizando 
para isso uma máquina própria. 
É diferente da instituição fi nan-
ceira que emite o cartão.

“Considerando o aluguel das 
máquinas, a tarifa fi ca em torno 
de 5% a 6% sobre o valor da 
venda, chegando até mesmo 
a percentual ainda maior. Pela 
proposta que apresentamos a 
tarifa será única e não variará 
com o valor da venda”, diz Tel-
mário. A decisão é terminativa: 
se aprovado na comissão e não 
houver recurso para votação 
em Plenário, o projeto segue 
para análise da Câmara (Ag.
Senado). 

Ministra pede união em torno do tema “doenças raras”


