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A grande regressão 
da humanidade

Por que a miséria está 

aumentando? Seria por 

causa da globalização 

comercial e fi nanceira?

Se cada nação tivesse 
cuidado adequadamente 
dos problemas gerais de 

acordo com as leis da natureza 
sempre voltada para o bem, 
visando assegurar a paz, não 
teríamos agora tantos pro-
blemas mundiais. Em nossa 
época os seres humanos estão 
perdendo a generosidade. 
Há muita falsidade e mentira 
visando satisfazer a própria 
cobiça; falta autenticidade no 
proceder. 

A raiz do problema da imi-
gração que fustiga a Europa 
está no fato de que hoje muitos 
estrangeiros buscam refúgio 
porque perderam a condição 
de viver em seus territórios, 
os quais, no passado, foram 
super explorados pelos colo-
nizadores. Há um permanente 
clima de disputa por tudo. Há 
trambiqueiros posando de ho-
mens de bem, desconfi ando de 
todos, mas, no íntimo, só que-
rem tirar proveito da situação, 
pouco se importando se vão 
causar danos a outros desde 
que ganhem com isso, além 
de cultivarem um sentimento 
de prazer e vitória nessa forma 
de agir. 

Na vida moderna falta bom 
senso, mas há muitos regula-
mentos criados e controlados 
por corações empedernidos 
visando obter vantagens. O 
homem, dominado pelo ra-
ciocínio, se torna uma fera 
quando assume o poder; não há 
mais coração, apenas a grande 
mesquinhez e insensibilidade. 
O poder assume a característi-
ca da coerção. A prepotência 
se tornou a norma de muitos 
líderes e de pessoas tirânicas. 

Governos e empresas se 
tornam impositivos e abu-
sivos, empregando o poder 
econômico e das armas para 
espalhar o ódio e o temor 
entre os povos. Os governos 
vão perdendo a possibilidade 
de controlar a economia de 
seus países, deixando aberta 
a porta da corrupção para 
o enriquecimento ilícito. Os 
países têm vivido em rota de 
desequilíbrio geral nas contas 
internas e externas, na produ-
ção, emprego, comércio e no 
preparo das novas gerações. 

Há décadas os mais fracos 
permanecem no prejuízo, 
fi nanciando défi cits com alto 
custo, entregando recursos 
naturais a preço de banana. 
O Brasil tem sido mal gerido 
por muito tempo. Precisamos 
de um governo que seja pró 
Brasil, pois a guerra comercial 
tende a se agravar e quem tiver 
governo displicente vai fi car 
por baixo.

Teóricos como Adam Smith, 

Keynes e Freedman, desen-
volveram tantos estudos para 
agora a população se sentir 
abandonada e em vez de rece-
ber o adequado preparo para 
a vida, facilmente se deixa 
envolver por palavrório barato, 
pão e circo. Agora há um risco 
sério de faltar pão e o circo 
está virando drama de terror. 
Sucessivos governantes não 
olharam para a dependência 
externa nem para os desajustes 
internos e, de novo, o país está 
algemado pelo crescimento 
da dívida.

No mundo imprevidente, 
tornou-se norma o estouro 
das contas públicas. Além 
dos impostos arrecadados, 
os governantes contraem 
empréstimos com juros altos, 
comprometendo o futuro, e 
quando isso é feito em outra 
moeda, é um passo para o de-
sastre. O espantoso encargo de 
juros de dois dígitos por longo 
período, distribuído sobre toda 
a população, endividando, 
valorizando o real, sugando 
as energias do país, deixando 
campo aberto para importa-
ções de tudo que é fabricado 
com mão de obra barata, travou 
a indústria. 

Faltou planejamento bem 
elaborado para devolver o 
dinheiro arrecadado em be-
nefício para todos. A guerra 
comercial, apontada como 
causa da recessão vindoura, 
decorre dos atritos do poder 
e quer interromper o ciclo 
de transferência de recursos 
para a China que acumulou 
reservas, se tornou credora, 
avançou na tecnologia e se 
capacitou para investir nas 
fontes de suprimento de ma-
térias primas. 

O que mais os governos po-
deriam fazer para promover 
maior crescimento econômico 
além de disciplinar os gastos, 
eliminar desvios e super mor-
domias concedidas aos pode-
res e estatais? O planeta foi 
amplamente espoliado em seus 
recursos naturais, o que inter-
feriu na sua capacidade auto 
regenerativa. Atordoados pela 
renhida luta pela sobrevivência 
que a vida se tornou, os seres 
humanos não sonham mais. A 
grande regressão precisa ser 
interrompida, recolocando 
a humanidade na senda da 
verdadeira essência espiritual. 

Precisamos estabelecer al-
vos nobres que tenham como 
prioridade a melhora geral das 
condições de vida no planeta 
e aprimoramento da nossa 
espécie.
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Um nova pesquisa Ibope, 
divulgada ontem (25), indicou 
que a aprovação do presidente 
Jair Bolsonaro registrou queda 
nos últimos três meses. Os 
dados, encomendados pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), mostram que 
31% dos brasileiros avaliam o 
governo como ótimo ou bom. 

Em comparação com as últi-
mas pesquisas, a aprovação do 
governo era de 35% no primeiro 
trimestre e 32% no segundo. Já 
a avaliação negativa cresceu 
de 27% em abril para 32% em 
junho e atingiu 34% nesta pes-
quisa. Em relação à confi ança 
no mandatário brasileiro, o 
número teve queda de 46% 

O Congresso Nacional de-
cidiu, em sessão realizada na 
noite de quarta-feira (25), 
manter o veto do presidente 
Jair Bolsonaro à franquia 
de bagagens despachadas 
no transporte aéreo de pas-
sageiros. Para o veto ser 
derrubado eram necessários 
257 votos contrários, mas 
faltaram dez votos. Foram 
247 votos contrários ao veto 
e 187 favoráveis. Com isso, 
as empresas aéreas poderão 
continuar cobrando pela ba-
gagem despachada.

Bolsonaro vetou a isenção 
de cobrança de bagagens até 
23 kg em junho. A regulamen-
tação da franquia de baga-
gem foi incluída em emenda 
parlamentar na tramitação 
da MP 863, apresentada pelo 
governo de Michel Temer, que 
autorizava até 100% de capital 
estrangeiro em companhias 
aéreas e foi aprovada pelo 
Congresso  em maio. Essa é 
a mesma franquia existente 
à época em que a Anac edi-
tou resolução permitindo a 
cobrança, em 2016. 

O argumento de parlamen-
tares favoráveis ao veto se 
baseava no princípio da livre 

As empresas aéreas poderão continuar cobrando

pela bagagem despachada.

Justiça autoriza 
pente-fi no nas 
contas de ex-
governador de 
Tocantins

A pedido do MPF, o juiz subs-
tituto João Paulo Abe, da 4ª Vara 
Federal de Palmas (TO), ampliou a 
quebra dos sigilos bancário e fi scal 
do ex-governador de Tocantins, 
Marcelo Miranda (MDB), bem 
como de seu pai, José Edmar Brito 
Miranda, e de seu irmão, Brito Mi-
randa Júnior. Os três foram presos 
ontem (26), em caráter preventi-
vo, por suspeita de integrar uma 
organização criminosa suposta-
mente envolvida com corrupção, 
peculato, fraudes em licitações e 
outros crimes.

Além de expedir três mandados 
de prisão preventiva e 11 de busca 
e apreensão de documentos em en-
dereços residenciais e comerciais 
ligados aos suspeitos, o magistrado 
determinou a ampliação da quebra 
dos sigilos fi scal e bancário já 
determinado em outras fases das 
investigações. Com isso, o juiz es-
tendeu o período a ser analisado, 
que compreenderá todas as movi-
mentações feitas entre janeiro de 
2005 e agosto de 2019.

Para o MPF, a investigação so-
bre as contas bancárias dos três 
integrantes da família Miranda, 
bem como de empresas suspeitas 
de ligação com o suposto esquema 
criminoso investigado, é necessário 
para “ratifi car os indícios de lava-
gem de capitais, cuja continuidade 
perduraria até os dias de hoje”, 
mesmo com as investigações já 
tendo se tornado públicas há 
tempos (ABr)

Quando houver o pró-
ximo leilão de campos 
de petróleo, em 6 de 

novembro, o dinheiro que a 
União arrecadar das empresas 
exploradoras poderá chegar 
aos caixas dos demais entes 
federativos.

A emenda chega como res-
posta ao que aconteceu no 
primeiro lote de exploração 
do pré-sal, quando não havia 
previsão de a União dividir 
o que ganhou pelo bônus de 
assinatura. Naquele momento, 
foram pagos R$ 74,8 bilhões. E 
ainda que houvesse a previsão 
de a União distribuir, o repasse 
não seria possível, por causa 
das regras estabelecidas para 
limites de despesas primárias. 
A emenda promulgada ontem 
evita que essas transferências 
atinjam o limite máximo e o 
dinheiro fi que retido nos cofres 
da União.

A primeira etapa de explora-
ção do pré-sal foi uma cessão 

Rodrigo Maia, presidente da Câmara, senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado,

e deputada Soraya Santos, primeira-secretária da Câmara.

A transferência do Coaf para 
o Banco Central (BC) é uma 
“aberração administrativa” sem 
paralelo no Brasil e no mundo. 
A avaliação é do ex-ministro da 
Fazenda Maílson da Nóbrega, 
que participou na quarta-feira 
(25) de audiência pública in-
terativa sobre a MP que trans-
forma o Coaf, antes ligado ao 
Ministério da Economia, na 
Unidade de Inteligência Finan-
ceira (UIF), agora vinculada 
administrativamente ao BC.

“O Coaf e o BC são órgãos de 
mesmo nível hierárquico, um 
subordinado ao outro. O BC e 
o Coaf são órgãos de segundo 
escalão que costumam estar 
vinculados à Presidência da 
República ou a ministro de 
Estado. A vinculação do Coaf 
ao BC signifi ca uma redução 
da importância do Coaf do 
ponto de vista administrativo”, 
afi rmou o ex-ministro da Fa-
zenda, ao ressaltar que o Coaf 
é resultado do Acordo de Viena, 
assinado pelo Brasil, e compõe 
um sistema internacional de 
troca de informações que se 
relaciona com órgãos similares 
de todo o mundo.

“Por que nos Estados Unidos 

Mailson: “Quem falou que o Coaf parece com

o BC disse uma bobagem”.

ICMS sobre produtos 
agrícolas preocupa 
exportadores

Representantes de associações 
de exportadores de commodi-
ties agrícolas manifestaram, na 
quarta-feira (25), preocupação 
com a possibilidade de o governo 
federal passar a cobrar o ICMS nas 
exportações de produtos agrícolas 
primários. Em audiência pública 
promovida pela Comissão de 
Agricultura do Senado, o diretor-
-geral da Associação Nacional dos 
Exportadores de Cereais (Anec), 
Sergio Teixeira Mendes, alertou 
para as perdas que o agronegócio 
poderá sofrer com o eventual fi m 
da Lei Kandir, que isenta  o ICMS 
nas exportações. 

De acordo com Mendes, qual-
quer alteração na margem de 
lucro obtida pelos exportadores de 
grãos, que já é muito baixa segundo 
ele, deverá causar graves prejuízos 
ao setor. “Esse aí é o grande medo. 
Antes de alguém falar em acabar 
com a Lei Kandir para commodi-
ties agrícolas, primeiro tem que 
analisar a situação da produção 
agrícola antes e depois desta lei.  
A partir da Lei Kandir, houve um 
crescimento muito forte da produ-
ção”, disse, apresentando dados 
sobre a evolução da produção e 
exportação de soja, antes e após 
a edição da lei, em 1996.

Posicionando-se igualmente 
contra a tributação pelo ICMS das 
exportações agrícolas, o represen-
tante da Organização das Coope-
rativas Brasileiras (OCB), Rogério 
Croscato, destacou a importância 
das exportações do agronegócio 
para a economia brasileira. Se-
gundo ele, sem as exportações 
de produtos agrícolas, o saldo da 
balança comercial brasileira seria 
negativo (Ag.Senado).
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Emenda exclui repasse do petróleo 
do teto de gastos da União

O Congresso promulgou ontem (26) a Emenda Constitucional 102, que exclui do teto de gastos o 
dinheiro que a União repassa a estados e municípios pela exploração de petróleo

onerosa à Petrobras, portanto 
um contrato de exploração 
sem licitação propriamente 
dita. Naquele momento, fi cou 
previsto que em hipótese al-
guma poderiam ser extraídos 
mais de 5 bilhões de barris sob 
aquele regime de cessão. Como 
a Petrobras encontrou muito 
mais petróleo ao perfurar o 

pré-sal, é esse excedente dos 
5 bilhões de barris que vai a 
leilão em novembro — cerca 
de 12 bilhões de barris.

Os senadores fi zeram um 
acordo para que sejam desti-
nados 15% do bônus de assina-
tura para estados e 15% para 
municípios. Essas fatias (cerca 
de R$ 10,5 bilhões para cada 

um) serão distribuídas entre 
os entes federativos. Dessa 
forma, serão privilegiados os 
estados e municípios com as 
menores rendas per capita. 
Uma terceira parcela, de 3%, 
seria repassada aos estados 
que abrigam jazidas de pe-
tróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos (Ag.Senado).

Congresso manteve a cobrança 
de bagagens despachadas

concorrência. Para eles, a co-
brança de bagagens incentivará 
empresas de aviação low cost. 
“Nós queremos abrir o mercado 
aéreo no Brasil. Nós estamos 
em um monopólio. São três 
companhias que cobram o que 
querem. O serviço não melho-
rou e a passagem não fi cou mais 
barata. E existem pelo menos 
cinco empresas querendo 
entrar no mercado brasileiro”, 
disse a líder do governo no 
Congresso, a deputada Joice 
Hasselmann (PSL-SP).

Os contrários ao veto argu-
mentam que a resolução da 
Anac não barateou o custo 
das passagens, como se ar-
gumentava na época. “Todos 
os indicadores mostraram que 
as passagens só aumentaram. 
Não vamos assumir a respon-
sabilidade de continuar a ter 
monopólio de empresas que 
ganham na bagagem, ganham 
na passagem e oferecem ser-
viço da pior qualidade”, disse 
o senador Humberto Costa 
(PT-PE) (ABr).

Transferência do Coaf para Banco 
Central é ‘aberração’, diz Mailson

a unidade de inteligência fi nan-
ceira não é vinculada ao BC 
americano? Porque não faz o 
menor sentido. O BC é um órgão 
regulador do sistema fi nancei-
ro, que tem a responsabilidade 
de assegurar a estabilidade da 
moeda e do sistema fi nanceiro. 
O Coaf é conhecido pela qua-
lidade do serviço que presta, 
tem sua qualidade atestada 
por instituições que tratam do 
mesmo assunto nos Estados 
Unidos”, afi rmou.

Maílson insistiu que a transfe-

rência do Coaf para o BC é uma 
medida “impensada”, adotada 
pelo governo sem discussão 
e conveniência. “A pressa foi 
tanta que eles não se deram ao 
trabalho de verifi car que ‘uni-
dade de inteligência fi nanceira’ 
é denominação genérica desses 
órgãos, é como mudar o nome de 
Brahma para cerveja”, afi rmou, 
ao ressaltar ainda que a atividade 
do Coaf é “estranha” às funções 
do BC, que constitui um órgão 
que “nada tem a ver” com inte-
ligência fi nanceira (Ag.Senado).

Ibope aponta queda 
na aprovação de 

Bolsonaro no trimestre

para 42%, e o percentual das 
pessoas que não confi am nele 
foi de 51% para 55%. 

O Ibope ainda questionou se 
os cidadãos aprovam ou desa-
provam a maneira de governar 
de Bolsonaro. E registrou 
aumento na desaprovação. 
Segundo os dados, em abril, 
51% aprovaram o governo; em 
junho, 46%; e agora são 44%. 
Já os que desaprovaram eram 
40% em abril; 48%, em junho; 
e agora, 50%. A pesquisa foi 
realizada entre os dias 19 e 22 
de setembro, com 2 mil pessoas 
em 126 municípios. A margem 
de erro é de dois pontos percen-
tuais para mais ou para menos 
(ANSA). 

Índice relativo 

à gestão do 

presidente sofre 

baixa desde abril.


