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O grande impasse
A economia brasileira 

vive artifi cialmente 

desde os anos 1990. 

A tentativa de acabar 

com isso é severa e 

lenta, pois os estímulos 

artifi ciais têm de ser 

retirados

Com a elevação geral da 
dívida veio a queda de 
juros, um fôlego para 

evitar o desarranjo total. Não 
é fácil acordar a economia es-
tagnada no mundo globalizado 
e supercompetitivo. Os empre-
gos e a renda estão caindo. O 
país exporta commodities, 
importa tudo pronto e remete 
dólares. Com isso, a circulação 
se reduz à importação e comer-
cialização. Devido ao cresci-
mento da dívida, o governo não 
consegue recircular o dinheiro 
arrecadado transformando-o 
em investimentos. 

Mesmo se hipoteticamente 
o dinheiro fosse despejado de 
um helicóptero, logo o estímulo 
iria para os importados, para 
o exterior. A economia mun-
dial está desarrumada com o 
confronto entre livre mercado 
e capitalismo de Estado. O 
Estado não deveria se envolver 
na atividade econômica, pois 
não é uma empresa. A questão 
é: será que a interferência do 
Estado na economia não fere 
o princípio do capitalismo de 
livre mercado? 

Como competir com empre-
sas que atuam sob o guarda-
-chuva estatal? Quem sabe a 
projetada inclusão da popula-
ção da China no consumo possa 
dar um ajuste, mas o que o 
Brasil poderia produzir para os 
chineses, e que gerasse empre-
gos internos? O FMI está com 
foco nas alterações climáticas, 
mas temos de olhar para todas 
as coisas. Há décadas tem sido 
grande a displicência com o 
saneamento, com o trato do 
esgoto e do lixo, fruto do mau 
gerenciamento político e fi scal. 

Rios deixam de carregar água 
potável para as populações, 
mares fi cam contaminados, 
peixes e crustáceos perdem 
espaço afetando a alimentação. 
Que tal um projeto funda-
mental de saneamento para 
grandes cidades, eliminando 
o risco de tantas doenças que 
atingem a todos, principalmen-
te crianças? Quanto ao clima, 
é de fundamental importância 
estarmos atentos. As cidades 
superpovoadas necessitam de 
áreas arborizadas, que são os 
naturais fi ltros verdes de ar.

No mundo de hoje os homens 
se toleram enquanto julgam 
que podem tirar proveito uns 

dos outros. Essa situação se 
rompe quando cessa o inte-
resse ou algum deles se sinta 
lesado pelo outro. Basta olhar 
e veremos muitos casos assim. 
Mas quando alguém deseja, 
com seriedade, o bem geral, 
acaba se tornando alvo dos 
que têm o rabo preso.

As palavras são um dom; 
temos de usá-las com todo o 
cuidado, pois elas têm o poder 
de infl uenciar e persuadir. Pa-
lavras falsas, astutas, carregam 
o mal. Palavras displicentes e 
a falta de tato causam dor e 
revelam imaturidade. Palavras 
amigas, ditas com amor e pure-
za, curam, cicatrizam feridas. 
Hoje vivenciamos as consequ-
ências do mau uso das palavras 
utilizadas para mentir, enganar 
e, principalmente, para fazer 
as pessoas acreditarem no que 
não é o real signifi cado da vida. 

Com o saber do real signifi ca-
do da vida, as palavras seriam 
respeitadas. É preciso estar 
atento e examinar tudo que 
nos é empurrado. O palavrório 
vazio atrai a ruína. Que a fala 
seja sim ou não.

Em vez de serem direcio-
nadas para a leitura de livros 
desde cedo, as crianças geral-
mente recebem de presente 
um tablet com joguinhos para 
se distrair. Os pais deveriam 
ler histórias para os pequenos, 
levá-los a livrarias e bibliotecas, 
falar da importância do livro 
na formação da humanidade. 

O que assegura o bom futu-
ro do país e da humanidade 
é o bom preparo das novas 
gerações para que adquiram 
clareza mental, discernimento 
e consciência de que a melhora 
das condições gerais de vida 
depende de cada um de nós. 
Ensinar e educar estão entre 
as mais nobres profi ssões, pois 
através delas é que se faz a 
transmissão dos conhecimen-
tos e saberes para um viver 
condigno e de qualidade.

O grande entrave para o 
progresso está no homem que 
pôs de lado a sua essência 
humana dispondo-se a tudo 
para sempre obter o máximo 
ganho. Se o homem não tivesse 
se submetido ao embruteci-
mento, outra seria a feição do 
Estado, pois estaria cumprindo 
a sua tarefa de dar as condi-
ções gerais para a continuada 
melhora da população local e 
da humanidade como um todo. 
Como resolver esse impasse?

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

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites
(www.vidaeaprendizado.com.br ) e

(www.library.com.br). E-mail: 
bicdutra@library.com.br;

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Após uma campanha acir-
rada, o primeiro-ministro do 
Canadá, Justin Trudeau, viu seu 
eleitorado encolher quase 15%, 
mas ainda assim garantiu mais 
um mandato de quatro anos à 
frente do governo. Nas eleições 
de segunda-feira (21), o Partido 
Liberal (LPC), liderado por 
Trudeau, obteve 33,10% dos 
votos (5,91 milhões), queda de 
6,47 pontos em relação a 2015 
(6,94 milhões), e fi cou atrás do 
Partido Conservador (CPC), 
de Andrew Scheer, com 34,4% 
(6,15 milhões).

Apesar disso, benefi ciado por 
um sistema eleitoral distrital, o 
LPC garantiu a maior bancada 
na Câmara dos Comuns, com 
157 dos 338 assentos, contra 
121 do CPC, o que dá a Tru-
deau mais quatro anos como 
primeiro-ministro, porém agora 
em um governo de minoria. O 
Partido Liberal não conseguiu 
o mínimo de 170 cadeiras para 
obter maioria no Parlamento 
e precisará do apoio externo 
do Novo Partido Democrático 
(NDP), do líder sikh Jagmeet 
Singh, que fi cou com 15,90% 

Justin Trudeau comemora vitória em eleição no Canadá.

Nestor Forster 
‘é bom 
nome’ para 
embaixador
nos EUA

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (22) que o em-
baixador Nestor Forster é um 
“bom nome” para a embaixada 
do Brasil em Washington, onde 
já atua como encarregado de 
negócios. Até então, o deputa-
do federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), fi lho do presidente, 
era cotado para ser indicado 
para o cargo. 

Na segunda-feira (21), en-
tretanto, Eduardo Bolsonaro 
assumiu a liderança do PSL na 
Câmara dos Deputados. Ele 
também é presidente da Co-
missão de Relações Exteriores 
da Casa e, para ser embaixa-
dor, precisaria renunciar ao 
mandato.

“Obviamente, o Eduardo de-
sistindo que eu mande o nome 
dele ao Senado [para aprovação 
para o cargo de embaixador], 
tendo em vista a importância 
que ele está ganhando na políti-
ca dentro do partido, o Forster 
é um bom nome para ser con-
solidado lá [em Washington]”, 
disse Bolsonaro em entrevista 
à imprensa durante sua viagem 
ao Japão. 

De acordo com o presidente, 
a decisão é do fi lho, mas disse 
que Eduardo “é uma pessoa 
que faz diferença dentro do 
parlamento” (ABr).

Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Alerj aprova soltura 
de deputados 
presos na Lava Jato

A Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, 
ontem (22), por 39 votos fa-
voráveis e 25 votos contrários, 
a soltura de cinco deputados 
presos na Operação Furna da 
Onça, um desdobramento da 
Lava Jato. Serão soltos os de-
putados André Corrêa (DEM), 
Luiz Martins (PDT), Marcus 
Vinícius Neskau (PTB), Chi-
quinho da Mangueira (PSC) e 
Marcos Abrahão (Avante).

Eles foram benefi ciados por 
decisão da ministra Cármen 
Lúcia, do STF, que entendeu 
ser responsabilidade da Alerj 
a soltura ou a manutenção da 
prisão dos parlamentares. Eles 
estavam presos preventiva-
mente desde outubro de 2018. 
A Furna da Onça investigou a 
corrupção entre deputados e 
empresas privadas, além do lo-
teamento de cargos em órgãos 
públicos.

Os deputados não poderão 
reassumir os mandatos nem 
ocupar gabinetes. A soltura 
ainda terá de ser enviada ao 
Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF2) e comunicada 
ao STF (ABr).

A votação da PEC paralela da 
Previdência será concluída em 
até 15 dias na CCJ do Senado, 
e antes do dia 19 de novembro 
em Plenário. A expectativa é 
da presidente da CCJ, senado-
ra Simone Tebet (MDB-MS). 
Ela falou à imprensa ontem 
(22), após reunião em que o 
colegiado concluiu a análise de 
emendas apresentadas ao texto 
principal da reforma.

A CCJ se reúne hoje (23) para 
analisar o relatório do senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE) às 
168 emendas apresentadas à 
PEC paralela. Segundo Simone, 
será concedida vista coletiva — 
prazo para que os senadores 
analisem o parecer. “Lido o 
relatório, concederemos vista 
coletiva de pelo menos uma 
semana. Podemos dar 15 dias 
e, pelo calendário ofi cial, sem 
acordo, já é possível até o dia 19 

de novembro termos a aprova-
ção da PEC paralela. Mas com 
acordo, que eu acredito ser 
possível, fechar essa questão 
já na primeira quinzena de no-
vembro”, estimou a senadora.

A PEC paralela altera o texto 
principal da reforma da Previ-
dência. Uma das mudanças é 
a inclusão de estados e muni-
cípios no novo sistema de apo-
sentadoria. Os estados poderão, 
por projeto de lei ordinária 
aprovado nas assembleias legis-
lativas, seguir as mesmas regras 
da União. Os municípios, se não 
aprovarem critérios  próprios, 
vão automaticamente aderir 
ao regime da União, aprovado 
anteriormente pelo estado do 
qual fazem parte. O senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE) 
ainda não apresentou parecer 
à matéria (Ag.Senado). 

O senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR) alertou para 
a possibilidade de a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), implantar uma ta-
xação pesada das energias 
sustentáveis em geração dis-
tribuída. A proposta da agên-
cia, disse o senador, é alterar 
as regras sobre a energia que 
o consumidor gera a mais ao 
longo do dia e joga na rede da 
distribuidora de energia. 

Pela regra atual, a energia 
gerada a mais pelo consumi-
dor durante o dia é devolvida 
pela distribuidora, pratica-
mente sem custo, para que 
ele consuma quando não está 
gerando a energia. Com a mu-
dança proposta, o consumidor 
passará a pagar pelo uso da 
rede da distribuidora e tam-
bém pelos encargos cobrados 
na conta de luz. A cobrança 
será feita em cima da energia 
que ele receber de volta do 
sistema da distribuidora.

Segundo Alvaro Dias, a 
Aneel afi rma que o objetivo 

Senador Alvaro Dias (Podemos-PR).

Amanhã (24), a Comissão de Agricultura 
do Senado fará uma audiência pública sobre 
turismo pesqueiro. No requerimento, de ini-
ciativa da presidente da comissão, senadora 
Soraya Thronicke (PSL-MS), estão convidados 
o presidente da Embratur, Gilson Machado 
Neto, e o secretário de Pesca do Ministério da 
Agricultura, Jorge Seif.

Na justifi cativa, a senadora afi rma que o objeti-
vo é analisar as novas diretrizes relacionadas ao 
desenvolvimento da pesca e do turismo que estão 
sendo alavancadas para o aprimoramento e o 
crescimento econômico, pesqueiro e turístico do 

país. O senador Paulo Rocha (PT-PA) mostrou-se 
preocupado com a iniciativa da senadora, que, 
para ele, está alinhada com as declarações do 
presidente Jair Bolsonaro de transformar áreas 
de preservação ambiental em áreas de turismo 
ou mesmo de pesca turística.

“Vejo com reservas iniciativas nesta direção, 
pois temos as questões de preservação ambiental, 
em que pode-se destruir todo um ecossistema 
pela pesca turística. Da mesma maneira, a entra-
da desordenada de turistas é problemática. Qual 
o retorno às populações envolvidas?”, questionou 
Paulo Rocha (Ag.Senado).

“Não há nenhuma 
comprovação que 
eu tivesse envolvi-

mento ou sequer ciência do que 
estava ocorrendo no partido, 
onde, segundo a autoridade 
policial, há indícios de algumas 
irregularidades”, afi rmou.

E acrescentou: “Me sinto 
injustiçado nesse indiciamen-
to, mas continuo confi ando no 
trabalho da Polícia Federal, 
do MP. Continuo confi ando na 
Justiça que vai ser o melhor 
âmbito para provar minha total 
inocência nesse caso”. Ele deu 
a declaração na Comissão de 
Transparência na condição de 
convocado, depois de faltar a 
uma primeira audiência para a 
qual havia sido convidado.

Marcelo negou a existência de 
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Ministro do Turismo diz que se 
sente “injustiçado” por denúncias
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, disse ontem (22) no Senado que se sente “injustiçado” 
por ter sido denunciado pelo MP de Minas Gerais por crimes envolvendo candidaturas-laranja do PSL 
no estado em 2018, quando estava à frente do diretório estadual do partido

inscreveu para disputar o pleito 
mulheres cujas candidaturas 
seriam uma forma de a legen-
da receber verbas públicas 
por meio do fundo partidário. 
Parte deste dinheiro teria sido 
então desviado para empresas 
de pessoas ligadas ao diretório 
estadual do PSL.

Sobre a detenção do seu as-
sessor especial no ministério, 
Mateus Von Rondon Martins, 
e de outros dois ex-assessores, 
Roberto Soares e Haissander 
Souza de Paula, que foram 
assessores do gabinete do mi-
nistro quando este foi deputado 
federal, entre 2015 e 2019, Mar-
celo  disse que o embasamento 
dos pedidos das prisões foi para 
que os três não combinassem 
depoimentos (ABr).

candidaturas-laranja do PSL em 
Minas Gerais em 2018. Segundo 
ele, os candidatos e as candida-

tas fi zeram de fato campanhas 
políticas. A suspeita é de que, 
nas eleições de 2018, o diretório 

Possível taxação da Aneel 
sobre as energias sustentáveis

da mudança em estudo é justa-
mente evitar que o custo desses 
incentivos seja repassado aos 
demais consumidores. O pro-
blema, ressaltou o parlamentar, 
é que a conta de luz de quem fi -
zer parte da geração distribuída 
fi cará mais cara e, consequen-
temente, o prazo para reaver o 
investimento na instalação, por 
exemplo, de painéis solares, vai 
fi car mais longo.

“Há o temor generalizado 
de que a Aneel possa taxar a 
energia solar em patamares 
superiores a 60%. O pontapé 
inicial para taxar a produção 
sustentável de energia solar 
distribuída no Brasil foi dado 
e acertou o estômago dos 
consumidores, elo mais frágil 
da cadeia de geração distribu-
ída”, criticou o senador (Ag.
Senado).

Trudeau perde no voto popular, 
mas é reeleito no Canadá

dos votos e 24 assentos na 
Câmara.

“Os canadenses votaram 
a favor de uma agenda pro-
gressista”, disse Trudeau em 
seu primeiro discurso após a 
vitória. Sorridente, o premier 
agradeceu aos eleitores e fez 
um apelo por “união” no país, 
prometendo lutar contra a cri-
se climática, pela restrição ao 
acesso às armas e pela inclusão 
de migrantes na sociedade. 

“Sempre é possível fazer me-
lhor”, acrescentou.

Trudeau também recebeu 
os parabéns do presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
a quem frequentemente se 
opõe no cenário internacional. 
“Parabéns a Justin Trudeau 
pela incrível e difícil vitória. O 
Canadá está bem servido. Es-
pero trabalhar com você para 
melhorar nossos dois países”, 
escreveu o magnata no Twitter.

Agricultura debaterá diretrizes 
para a pesca turística

Comissão vota PEC 
paralela da Previdência 

em até 15 dias

Simone Tebet: “Com 

acordo, acredito ser 

possível fechar a 

questão na primeira 

quinzena de novembro”.


