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O que a
humanidade quer?

Com o declínio 

na produção 

industrial, os gastos 

públicos ocultaram 

o encolhimento do 

potencial de crescimento

A globalização, iniciada 
nos anos 1980, permi-
tiu o surgimento de 

mecanismos de geração de 
acúmulo de dólares através do 
avanço de produção massiva 
de manufaturas com meno-
res custos para colocação no 
mercado externo, o que gerou 
complicadas consequências. 
No cenário do sáculo XXI, 
evidenciaram-se, dentre os 
resultados da globalização, o 
choque de competição entre 
indústrias que pagam salários 
de até cem dólares por mês, 
produzindo para o mercado 
externo, com outras com po-
lítica salarial tradicional. 

Em vez da melhora geral, 
surgiu uma situação de perda 
de empregos e da cultura, além 
do aumento da desigualdade e 
desarranjo ambiental. O Brasil 
optou pela valorização de sua 
moeda diante do dólar. Al-
guns economistas advertiram, 
mas o governo manteve essa 
situação, mesmo diante das 
reclamações dos exportadores 
que tinham difi culdades para 
vender seus produtos frente 
a desvalorização do dólar que 
reduziu a competitividade de 
nossos produtos no exterior, 
penalizando as receitas de 
exportações e destruindo 
empregos. 

Porém, as autoridades di-
ziam que a intenção era 
evitar a exportação de renda 
e empregos diante da per-
sistente valorização do real. 
Com o declínio na produção 
industrial, os gastos públicos 
ocultavam o encolhimento 
do potencial de crescimento. 
Pena que muitos desses gastos 
foram inúteis e realizados na 
base de tomar empréstimos a 
juros elevados. Estamos neces-
sitando de reformas. Há saldo 
positivo na balança comercial 
decorrente da exportação de 
commodities, mas o défi cit de 
empregos é cruel. O dólar se 
tornou a cobiçada mercadoria 
fi nanceira que tudo pode, em-
bora envolvida em incertezas. 

Quem a produz? Quem a 
controla? Quem regula as 
cotações? Qual é o objetivo 
dos investidores? Especular? 
Enquanto isso ocorre no mer-
cado fi nanceiro, o mundo real 
da produção se acha em crise 
e a economia global ameaça 
implodir com endividamento 
astronômico. A China, através 
da possibilidade de organizar a 
produção com custos menores 
para exportação, forjou um 
mecanismo de fazer dólares 
constituindo elevada reserva, 
enquanto o Brasil e outros 

aumentaram as dívidas. 
Agora a China busca o re-

fi namento de sua economia 
e tecnologia, substituindo 
importações, focada na expor-
tação, e investindo pelo mundo 
para consolidar riqueza real. 
Com sua grande expansão, o 
dinheiro, encarnado no dólar, e 
com a sua ascensão a condutor 
dos negócios e da vida, não 
está fácil compreender o que 
está rolando. Para os naciona-
listas dos EUA, a valorização 
da moeda principal afeta as 
exportações da rival China. 

Mas o que pensam os globa-
listas que acham desnecessá-
rias as fronteiras territoriais 
e que estariam mirando o 
governo e moeda única? Está 
havendo grande disputa pelos 
mercados e tecnologia. No 
palco da disputa estão o desen-
volvimento do 5G, a próxima 
geração de rede de internet 
móvel que promete acelerar 
ainda mais a velocidade das 
interações, e a consolidação 
da inteligência artifi cial, para 
utilização na produção e fi ns 
bélicos. 

Os EUA e China poderiam 
resolver seu desentendimento 
a bem da paz e do progresso 
equitativo entre os povos. 
Os presidentes americanos 
acompanharam passivamente 
à transferência de produção 
e empregos. No Brasil, os 
governantes mantinham o 
dólar barato artifi cialmente 
para seduzir o eleitorado. 
Com o crescimento do défi cit 
comercial e da dívida, caiu a 
fi cha. Enquanto o Brasil tem 
de cobrir défi cits em dólares 
com fi nanciamento, a China 
soube planejar o acúmulo de 
grande reserva em dólares, ad-
ministrando-a com efi ciência.

Uma nova ordem mundial 
está em gestação, mas a admi-
nistração do Estado não pode 
padronizar e se tornar a tutora 
das ações dos seres humanos. 
Sem liberdade, tudo tende à 
estagnação. Cada povo tem 
direito à sua autonomia e sua 
cultura. Só o reconhecimento 
e respeito às leis da Criação 
poderia balizar o comporta-
mento humano de acordo com 
o princípio “ama o próximo 
como a ti mesmo” sem causar-
-lhe danos para satisfazer a 
própria cobiça. 

No emaranhado de desafi os 
do século XXI, a humanidade 
tem de manifestar o que re-
almente quer da vida. A base 
deveria ser o anseio dos indiví-
duos a partir de seu íntimo, mas 
há muitas infl uências externas 
e ausência de visão clara sobre 
o real signifi cado da vida.  

(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 
abalou o mundo; 2012... e depois?; 

Desenvolvimento Humano; O Homem 
Sábio e os Jovens; e O segredo de 

Darwin - Uma aventura em busca da 
origem da vida.  E-mail: (bicdutra@
library.com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, orde-
nou o congelamento de todos 
os ativos da Venezuela em solo 
americano. A medida se soma a 
uma série de punições já apli-
cadas ao governo do presidente 
Nicolás Maduro, considerado 
ilegítimo por Washington. Em 
carta enviada à líder da Câmara 
dos Representantes, Nancy Pe-
losi, Trump disse que adotou a 
medida em razão da “contínua 
usurpação de poder” por Madu-
ro e abusos contra os direitos 
humanos cometidas por forças 
de segurança leais a ele.

O bloqueio afeta “todos os ati-
vos e interesses em proprieda-
de do governo da Venezuela nos 
Estados Unidos”, diz a ordem, 
acrescentando que esses bens 
“não podem ser transferidos, 
pagos, exportados, retirados 
ou manejados”. Transações 
com autoridades venezuelanas 
cujos ativos estão bloqueados 
também estão proibidas. Fica 
vetada a entrega ou recebimen-
to de “qualquer contribuição 
ou provisão de fundos, bens ou 

Presidente dos EUA,

Donald Trump.

O ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, disse ontem (6) que 
o governo espera que a votação 
em segundo turno da proposta 
de reforma da Previdência seja 
encerrada hoje (7) na Câmara. 
Onyx deu a declaração após 
reunir-se com o presidente da 
Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
na residência ofi cial da Câmara, 
para defi nir as estratégias de 
votação da proposta da Pre-
vidência.

“Queremos a nova Previ-
dência, se possível, aprovada 
rapidamente. Sabemos que a 
oposição deverá apresentar 
uma série de destaques. Preci-
samos construir uma estratégia 
para enfrentar isso. A gente já 
espera que a oposição cumpra 
seu papel democrático de se 
contrapor”, afi rmou Onyx, ao 
destacar que a expectativa do 
governo é repetir o bom resul-
tado da votação em primeiro 
turno, no mês passado, quando 
o texto-base foi aprovado por 
379 votos favoráveis a 131 
contrários.

Os acordos entre os partidos 

Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
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O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, cobrou ontem (6) 
que a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) tome provi-
dências sobre notícias de que 
a força-tarefa da Lava Jato no 
Paraná planejou investigá-lo 
e também o presidente da 
Corte, Dias Toffoli. “Está na 
hora de a procuradoria tomar 
providências em relação a 
isto”, afi rmou Mendes. “Tudo 
indica, e acho que à medida 
que os fatos vão sendo reve-
lados, que nós tínhamos uma 
organização criminosa para 
investigar”, acrescentou.

Segundo reportagem publi-
cada ontem (6) pelo jornal El 
País, com base em conversas 
em aplicativos de celular ob-
tidas pelo site The Intercept 
Brasil por intermédio de uma 
fonte anônima, os integran-
tes da força-tarefa da Lava 
Jato no Paraná planejaram 
investigar um possível dire-

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.
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Kajuru elogia 
Executivo sobre 
o Médicos pelo 
Brasil

O senador Jorge Kajuru 
(PSB-GO) parabenizou ontem 
(6), o lançamento do programa 
Médicos pelo Brasil - criado 
pelo governo federal por me-
dida provisória assinada na 
última quinta-feira (1º) pelo 
presidente Jair Bolsonaro -, por 
seu  objetivo de levar médicos 
às regiões mais remotas e ca-
rentes do país.

Kajuru chamou a atenção de 
pontos importantes do novo 
programa: a criação de 18 mil 
vagas a serem preenchidas 
por meio de concurso; e uma 
melhor distribuição dos pro-
fi ssionais de saúde entre os 3,4 
mil municípios mais carentes 
de serviços essenciais, princi-
palmente nas Regiões Norte e 
Nordeste.

Para o parlamentar, os maio-
res benefi ciários serão as po-
pulações mais necessitadas, 
como as de municípios rurais 
remotos, cidades ribeirinhas 
e distritos sanitários especiais 
indígenas. “O programa, ressal-
to, é mesmo para quem precisa, 
com o Estado cumprindo com 
sua obrigação de ordem social. 
Alguns especialistas têm elo-
giado o programa pela estabi-
lidade do plano de carreira e 
pelos altos salários oferecidos, 
que poderão garantir a fi xação 
dos profi ssionais da saúde em 
regiões de difícil acesso e vulne-
rabilidade social” (Ag.Senado). 

O Senado poderá iniciar 
em breve a discussão 
de uma proposta nessa 

direção. O tema ainda será 
discutido com os senadores.

A Lei Kandir regulamenta a 
cobrança do ICMS, imposto es-
tadual que incide sobre a circu-
lação de mercadorias e serviços. 
A competência para tratar do 
ICMS é dos governadores, mas 
a Lei Kandir determina quais 
operações podem ser tributadas 
e quais não podem. Entre aque-
las excluídas da tributação estão 
as exportações. Davi se reuniu 
com os governadores e vices 
de 14 estados, que estiveram 
em Brasília para o IV Fórum 
Nacional de Governadores.

Ele disse que a retomada da 
autonomia estadual para tribu-
tar as exportações é uma rei-
vindicação antiga, e confi rmou 
que está em curso a elaboração 
de uma proposta que atenderia 
a isso. “É o sonho [dos estados] 
a vida toda. Desde a criação 
da Lei Kandir eles querem 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com governadores participantes

do VI Fórum Nacional de Governadores.
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Lembrados os 117 
anos da Revolução 
Acriana

O senador Marcio Bittar 
(MDB-AC) lembrou ontem (6), 
os 117 anos do início da Revolu-
ção Acriana. O confl ito culminou 
na integração do Acre ao Brasil, 
território que antes pertencia à 
Bolívia. Lembrou também a

trajetória dos nordestinos que 
seguiram para a região em bus-
ca de trabalho e  contribuíram 
com o desenvolvimento da 
região, na época do ciclo da 
borracha. 

Apesar de defender a pre-
servação ambiental, o senador 
lamentou que até hoje o Acre 
e boa parte da região Norte 
ainda dependam de programas 
assistenciais e defendeu a pros-
peridade do estado por meio do 
acesso aos recursos naturais.

“Nós, acrianos, não aceita-
mos continuar vivendo a vida 
inteira de bolsas que suavizam 
a dor, mas que não resolvem o 
problema da pobreza do meu 
estado e, particularmente, da 
Região Norte, que, como um 
todo, sofre do mesmo mal”, 
disse (Ag.Senado).

Alcolumbre apoia revisão 
da Lei Kandir sobre 

tributação de exportações
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou ontem (6) apoio à iniciativa de revisar o dispositivo 
da Lei Kandir, que impede os estados de cobrarem ICMS sobre exportações de produtos e serviços

tributar eles mesmos o ICMS 
dos produtos de exportação, 
especialmente minério e grãos. 
Estamos construindo isso em 
acordo com o governo. Está 
indo muito bem”, afi rmou.

O governador do Pará, Hel-
der Barbalho, afi rmou que a 
iniciativa seria a oportunidade 
de corrigir um “equívoco” es-
tabelecido pela Lei Kandir. A 

União precisa compensar os 
estados pela isenção forçada 
de ICMS sobre as exportações, 
mas uma mudança na legislação 
feita em 2004 exige que o valor 
seja renegociado todos os anos. 
O debate sobre a defi nição de 
um valor anual fi xo de compen-
sação se estende há anos. 

O Congresso já tem um proje-
to estabelecendo a soma de R$ 

39 bilhões a serem repassados 
para os estados por ano. Ele foi 
concebido por uma comissão 
mista de deputados e senado-
res, que trabalhou entre 2017 
e 2018, e aguarda votação no 
Plenário da Câmara. Porém, 
se a exigência de isenção vier a 
ser extinta por emenda consti-
tucional, a proposta se tornará 
redundante (Ag.Senado).

“Está na hora de a PGR tomar 
providências”, diz Gilmar

dente do STF, tornou-se alvo 
de tentativas de investigação 
por parte da Lava Jato no Pa-
raná, embora os procuradores 
da força-tarefa não tenham 
competência constitucional 
para investigar ministros do 
Supremo.  

“Me parece que realmente 
isto é a revelação de um qua-
dro de desmando completo”, 
afi rmou Mendes. Na semana 
passada, o ministro já havia 
cobrado providências por 
parte do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), 
órgão responsável por super-
visionar e corrigir a atividade 
de procuradores. Tanto Moro 
como os integrantes da Lava 
Jato, afi rmam não ser possível 
auferir a autenticidade e a 
integridade das mensagens 
publicadas pela imprensa, 
que dizem ter sido obtidas 
por meio da prática de crimes 
cibernéticos (ABr).

cionamento de recursos ilícitos 
a Mendes por meio de contas 
na Suíça.

O objetivo da iniciativa dos 
procuradores seria encontrar 
indícios que levassem ao afasta-
mento de Mendes do cargo, de 
acordo com as mensagens pu-
blicadas. Na semana passada, o 
jornal Folha de S.Paulo noticiou 
que também Dias Toffoli, presi-

Onyx espera que votação em 
2º turno seja concluída hoje

para aprovar concessões à 
reforma da Previdência redu-
ziram para R$ 933,5 bilhões a 
economia estimada em 10 anos. 
Ao encaminhar a proposta ao 
Legislativo, o governo federal 
pretendia gerar uma economia 
de R$ 1,236 trilhão, também 
no período de 10 anos. A líder 
da Minoria, deputada Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ), afi rmou 
que a oposição apresentará 
os nove destaques a que tem 

direito para tentar retirar pelo 
menos quatro itens do texto 
da reforma. 

“Vamos entrar no segundo 
turno esperando que, neste 
recesso, os parlamentares te-
nham sido sensibilizados nas 
suas bases para alguns temas 
que, na minha opinião, são 
muito cruéis”, disse Jandira. 
Segundo a deputada, a oposi-
ção trabalhará na “redução de 
danos” ao trabalhador (ABr).

Estados Unidos 
bloqueiam todos

os ativos da Venezuela

serviços por ou para o benefício 
de qualquer pessoa cujas pro-
priedades e interesses estejam 
bloqueados sob esta ordem”.

A medida, porém, exclui “tran-
sações relacionadas ao forneci-
mento de artigos como roupas 
e medicamentos destinados a 
ajudar no alívio do sofrimento 
humano”. Segundo o Wall Street 
Journal, a medida foi a primeira 
dessa magnitude adotada contra 
um país ocidental em mais de 
30 anos, com restrições seme-
lhantes às impostas aos regimes 
da Coreia do Norte, Irã, Síria e 
Cuba (Deutsche Welle).


