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A grande prioridade

A busca continuada 

de melhores condições 

gerais de vida já foi a 

grande prioridade, mas 

fi cou meio esquecida. 

Tanto os indivíduos como 
os países acabaram colo-
cando o dinheiro acima 

de tudo. Os países foram em 
busca da moeda global, pas-
sando a produzir para exportar. 
Quem não conseguia, tomava 
fi nanciamento externo. O que 
aconteceria se os países se vol-
tassem para atender primeiro 
à população interna, deixando 
excedentes para exportar?

O ser humano, dominado 
pela vontade mental, com seu 
raciocínio limitado ao tempo-
-espaço, dá ênfase à necessi-
dade de continuada adaptação 
à realidade que surge como 
consequência de seus atos. É 
preciso deixar a vontade espi-
ritual, a intuição, se manifestar 
e cada indivíduo se ocupar 
seriamente com o signifi cado 
da própria existência.

O Brasil e o mundo se defron-
tam com crises fundamentais. 
Não bastam paliativos no com-
bate à desigualdade e miséria; 
faltam projetos de humaniza-
ção da vida. As novas gerações 
têm de receber bom preparo. O 
homem nasce pedra bruta com 
essência preciosa que precisa 
ser despertada e polida para 
brilhar, o que se alcança com 
o fortalecimento da espiritua-
lidade. Mais do que nunca, os 
estímulos se dirigem para as 
baixarias e imoralidades. 

Falta gratidão pelo dom da 
vida, prolifera o descontenta-
mento em vez da espontânea 
alegria de viver. Apesar de todo 
avanço da tecnologia, o bom 
preparo das novas gerações 
ainda está descuidado. As 
crianças devem, desde cedo, 
entender que sem educação 
não conseguirão progredir na 
direção de seres humanos de 
valor, espiritualmente fortes 
e responsáveis, benéfi cos a si 
mesmos e ao planeta. 

A geração que agora galga 
a adolescência, e a anterior, 
não se sentem motivadas para 
estudar, avançar e progredir; 
ao contrário, se entregam ao 
prazer imediato e à revolta, 
pois não veem perspectivas. 
Uma boa saída seria a adoção 
de programas de participação 
nos resultados sem integrar 
o salário. 

Os salários tendem para o 
mínimo nesta fase de globali-
zação na qual se buscam tra-
balhadores de menores custos. 
Os encargos sociais pesam e 
vão parar nas mãos de maus 
gestores. A falta de preparo 
para a vida é cada vez maior, 
o que favorece o desperdício 
de mais uma geração e isso já 

está acarretando a fragilização 
e estagnação do Brasil. 

Facilmente as pessoas en-
contram justificativa para 
explicar a miséria e a precariza-
ção. Capitalismo, comunismo, 
neoliberalismo, são rótulos, 
pois por trás está o ser huma-
no e sua despreocupação em 
causar danos ao próximo para 
satisfazer a própria cobiça. A 
riqueza vem dos recursos na-
turais valiosos e escassos, mas 
que fi cam nas mãos de poucos. 

Adentramos numa tempo-
rada de juros baixos. Qual é o 
signifi cado? Um fôlego para a 
dívida elevada? Enfraquecer 
o dólar? Se isso tivesse sido 
praticado com antecedência, 
outro seria o status da ativi-
dade econômica. Banqueiros 
e gestores públicos imagina-
vam que, em não havendo 
dono para o dinheiro público, 
poderiam fazer o que bem 
entendessem com ele. 

Funcionou por décadas, mas 
com as transformações decor-
rentes da globalização, caíram 
a produção, os empregos, a 
renda e a arrecadação, e dessa 
forma o risco de insolvência se 
tornou real. Mas com a globa-
lização o remanejamento da 
situação fi cou difícil. A queda 
nos juros dá um fôlego, mas a 
conta bate mais forte sobre os 
mais fracos. Falha do Estado, 
falha dos governantes e da 
classe política? 

Já nos anos 1500 o europeu 
pensava em tirar o máximo 
de vantagem. Com isso, não 
se formou uma consciência 
nacional firme; mesmo no 
movimento de independência 
do Brasil havia os que eram 
contra. Permanecemos defi -
cientes na saúde, educação e 
na formação do país. 

O Estado fi cou na mão de um 
punhado de interesseiros que 
derrubaram D. Pedro II quando 
esse deu um basta ao trabalho 
escravo, mas o que se seguiu 
foi um completo abandono da 
população e continuada explo-
ração das riquezas do país para 
o benefício de poucos. 

Os jovens precisam conhecer 
a trajetória espiritual da huma-
nidade para saber o estágio em 
que nos encontramos, pois a 
prioridade básica para fortale-
cer as novas gerações e o país 
está no bom preparo para a 
vida. Uma nova ética deverá 
ser alcançada com o reconhe-
cimento das responsabilidades 
individuais de não causar da-
nos a outros para satisfazer a 
própria cobiça.

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

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

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

br). E-mail: bicdutra@library.com.br; 
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

A professora e diplomata 
de carreira Karen Longaric foi 
empossada como ministra das 
Relações Exteriores da Bolívia 
pela autoproclamada presidente 
do país, Jeanine Áñez. Longaric 
afi rmou que a Bolívia assumirá 
um papel “sem falso protagonis-
mo nem posturas histriônicas”, 
descartando a adoção de medidas 
consideradas histéricas e exage-
radas. “Não é um governo que 
quer voltar ao passado”, afi rmou.

A nova chanceler do país disse 
que espera a renúncia de embai-
xadores que não são diplomatas 
de carreira, mas que ocupam o 
cargo por indicações políticas da 
administração de Evo Morales. 
“Vamos mudar todos os embaixa-
dores que estão por designação 
política. Renovaremos, colo-
caremos as melhores pessoas, 
mais efi cientes, as que podem 
contribuir com o país”, afi rmou.

No entanto, pelo menos dois 
embaixadores já se manifesta-
ram contra a declaração da nova 
chanceler. Sacha Llorenti, em-
baixador da Bolívia na Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), 
e Ariana Campero, ex-ministra 
da Saúde e embaixadora em 
Cuba, afi rmaram que não vão 
renunciar. A nova chanceler 

Presidente autoproclamada 

Jeanine Áñez empossa nova 

chanceler da Bolívia.

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Dias Toffoli, determinou 
ao Banco Central (BC) que 
entregue cópias de relatórios 
sigilosos feitos nos últimos três 
anos pelo extinto Conselho de 
Atividades Financeiras (Coaf). 
Com isso, o ministro consegui-
rá ter acesso a dados sigilosos 
de cerca de 600 mil pessoas 
(412,5 mil pessoas físicas e 
186,2 mil pessoas jurídicas e 
empresas).

Segundo a matéria divulga-
da pelo jornal “Folha de São 
Paulo”, os nomes de alguns 
membros da família Bolsonaro 
estão mencionados nos rela-
tórios, que totalizam quase 20 
mil. A medida de Toffoli tem 
como objetivo compreender o 
processo de elaboração destes 
relatórios fi nanceiros.

O jornal ainda destacou 
que o pedido do ministro foi 

Objetivo do ministro é entender o processo de 

elaboração dos dados.
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A avaliação é de especia-
listas que participaram, 
no Senado, de mais uma 

edição do “Encontro Interle-
gis”, que reuniu o embaixador 
do Reino Unido no Brasil, Vijay 
Rangarajan, e o embaixador 
Carlos Perez, do Ministério das 
Relações Exteriores.

Perez trouxe uma visão 
otimista sobre o Brexit para 
o comércio exterior. Existem 
atualmente, disse, 77 acordos 
bilaterais firmados entre o 
Brasil e o Reino Unido. De 
acordo com o ele, trata-se 
de uma relação duradoura e 
consolidada. Os investimentos 
brasileiros no Reino Unido vêm 
crescendo exponencialmente 
desde 2016. Ao todo são 1.700 
empresas brasileiras investin-
do em solo britânico. Na sua 
opinião, quando o Brexit se 
concretizar, devem surgir mais 
oportunidades para aprofundar 
o comércio bilateral.

Debate realizado no auditório do Interlegis, no Senado, reuniu especialistas em relações internacionais.

A viabilidade econômica 
da reativação da hidrovia do 
São Francisco foi confi rmada 
por especialistas ouvidos pela 
Comissão de Transportes da 
Câmara. Dados apresentados 
mostram que uma barcaça, 
por exemplo, poderia levar 900 
toneladas de carga; quantidade 
que se transportada por terra, 
exigiria 35 carretas. A viabi-
lidade ambiental também foi 
confi rmada pelos debatedores: 
a emissão de poluentes é quatro 
vezes maior nas rodovias do que 
nas hidrovias.

Representante do DNIT, 
Karoline Lemos listou as inter-
venções necessárias para a re-
ativação: a retirada de material 
do fundo do rio; a implantação 
de sinalização, de guias-cor-
rentes e de diques de pedra 
que diminuem a necessidade 
de dragagem. “Pra que a gente 
chegue a dizer que temos uma 
hidrovia, a gente precisa ter 
uma via confi ável pra navega-
ção. Ela tem de ser segura, nós 
temos que prover serviços de 
manutenção, de operação das 
nossas eclusas, nós precisamos 

Uma barcaça pode levar 900 toneladas de carga, que se fosse por 

terra exigiria 35 carretas.
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Projeto que tramita na Câmara permite que 
governadores e prefeitos criem áreas especiais 
de interesse turístico, por decreto, com o obje-
tivo de estimular a atividade turística nos seus 
respectivos estados e municípios. As áreas po-
derão ser criadas em conjunto ou isoladamente.

Apresentada pelo deputado Felipe Carreras 
(PSB-PE), a proposta revoga a Lei que já trata 
da implantação de Áreas Especiais de Interesse 
Turístico por decreto do Poder Executivo, mas 
exige que elas sejam propostas pelo Conselho 
Nacional de Turismo. “Ao longo de 42 anos, 
as Areas Especiais permaneceram letra morta 

na legislação nacional, à espera de efetiva 
regulamentação e implantação”, argumentou 
Carreras.

As áreas de vocação turística poderão apre-
sentar em seu território paisagens notáveis, 
localidades naturais adequadas ao repouso e à 
prática de atividades recreativas, desportivas ou 
de lazer; bens ou locais de valor histórico, artísti-
co, arqueológico ou pré-histórico; manifestações 
culturais ou etnológicas; entre outros pontos de 
interesse. A proposta será analisada pelas co-
missões de Turismo; de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça  (Ag.Câmara).

Distribuidoras de 
energia defendem 
ajuste na legislação 

Concessionários de distribui-
ção de energia elétrica pediram 
à Câmara o aperfeiçoamento das 
leis a fi m de permitir que o setor 
se ajuste aos desafi os do futuro. 
Representantes de distribuido-
ras que atuam em Minas Gerais 
(Cemig), São Paulo (CPFL), Rio 
Grande do Sul (Ceee e CPFL) 
e DF (CEB) debateram o tema 
em audiência pública da comis-
são especial que elabora uma 
proposta de Código Brasileiro 
de Energia Elétrica.

Gerente de regulação técnica 
e comercial da distribuidora 
gaúcha CPFL, Rafael Gomes 
afi rmou que o futuro do setor 
está associado ao chamado 
“smart grid”, rede elétrica inteli-
gente marcada por telemedição 
do consumo (“smart meter”). O 
consumidor vai não apenas con-
sumir, mas também vai querer 
injetar energia na rede. “O fl uxo 
será multidirecional: ele sai da 
distribuidora e vai até os consu-
midores; dos consumidores para 
alguns outros agentes; e depois 
de volta para distribuidora”.

De imediato, os distribuidores 
de energia elétrica cobram a 
simplifi cação das atuais regras, a 
fi m de se garantir modernização 
tarifária, atração de novos inves-
timentos e sustentabilidade eco-
nômica. O relator da comissão 
especial, deputado Lafayette de 
Andrada (Republicanos-MG), 
se comprometeu a simplifi car 
a regulação do setor, que hoje 
está dispersa em várias normas 
do Executivo sem força de lei.

“O Código Brasileiro de Ener-
gia Elétrica cumpre três funções 
primordiais: dar clareza para o 
setor; garantir estabilidade e 
segurança jurídica; e por fi m, 
em decorrência disso tudo, 
incorporar todas essas novas 
tecnologias”, afirmou (Ag.
Câmara).

Importação de cigarro 
eletrônico poderá ser 
contrabando

Projeto tramita na Câmara 
classifica como contrabando a 
importação de cigarro eletrônico. 
A proposta, do deputado Enéias 
Reis (PSL-MG), diz que poderá 
ser punido com reclusão de dois 
a cinco anos quem importar ele-
trônicos fumígenos saborizados, 
cigarros eletrônicos saborizados ou 
quaisquer dispositivos eletrônicos 
saborizados utilizados em substi-
tuição aos fumígenos.

Enéias lembra que os cigarros 
eletrônicos são proibidos no Brasil, 
mas acabam sendo comprados pela 
internet ou em lojas de produtos 
importados, principalmente por 
jovens. A ideia do parlamentar, com 
o projeto, é evitar danos à saúde 
dos usuários.

“Há diversos estudos que mos-
tram que os cigarros eletrônicos 
causam danos à saúde, em espe-
cial ao coração e ao pulmão, mas 
também à bexiga e ao estômago, 
mesmo se usados por pouco tem-
po (dois ou três meses)”, afi rma 
Enéias. O projeto será analisado 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça , antes de ser votado pelo 
Plenário (Ag.Câmara).

Brexit pode incentivar mais 
acordos bilaterais do Brasil

Apesar da apreensão causada pela demora no processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o 
Brexit pode abrir possibilidades comerciais para o Brasil

O embaixador Vijay Ranga-
rajan admitiu as difi culdades 
em se costurar um acordo de 
saída da UE e, ao mesmo tempo, 
preservar as relações com o 
continente sem fazer parte de 
uma estrutura supranacional. 
Ele afi rmou existir um estado 
de ansiedade entre as forças 

políticas britânicas para se 
decidir o impasse do Brexit e, 
fi nalmente, cuidar da agenda 
doméstica.

O diretor-executivo do In-
terlegis/ILB, Márcio Coimbra, 
explorou aspectos políticos do 
Brexit, pontuando que o proces-
so de saída da União Europeia 

é marcado pela polarização, 
dentro de uma sociedade sem-
pre conhecida pela prudência e 
consenso. Segundo ele, vivemos 
um momento histórico em que 
se discute a efi ciência de orga-
nismos supranacionais na tarefa 
de solucionar questões internas 
dos países (Ag.Senado).

Toffoli pede ao BC relatórios 
sigilosos de 600 mil pessoas

feito no dia 25 de outubro, no 
meio do processo que Toffoli 
suspendeu as investigações 
no país que usaram dados do 
Coaf sem autorização judicial, 
aceitando o pedido do senador 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

O fi lho mais velho do pre-

sidente Jair Bolsonaro é 
alvo de uma investigação do 
Ministério Público do Rio de 
Janeiro que apura operações 
bancárias suspeitas de 74 
servidores e ex-servidores da 
Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (ANSA).

Viabilidade econômica e ambiental 
da hidrovia no São Francisco

ter cartas náuticas atualizadas 
e precisamos executar os ser-
viços de dragagem”, destacou.

Para o deputado Paulo Gue-
des (PT-MG), presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa 
do Rio São Francisco, o proble-
ma também passa pela orga-
nização dos diversos setores 
do governo. “Faltam recursos 
fi nanceiros e falta entrosamen-
to, porque os próprios órgãos às 
vezes batem cabeça”, lamentou.

Raul Reis, prefeito de Lagoa 
dos Patos, no norte de Minas, 
enumerou as vantagens da re-
ativação da hidrovia. “Levaria 
turismo para a nossa região, 
em especial aos municípios 
que são ribeirinhos; levaria a 
um aquecimento na economia, 
onde a mercadoria chegaria 
naquela região num preço mais 
em conta; isso sem contar que 
ela poderia escoar a produção 
da nossa região” (Ag.Câmara).

Nova chanceler 
boliviana não quer 
voltar ao passado

disse que buscará reconstruir 
a política exterior e as relações 
“desgastadas” da Bolívia com 
outros países. 

“O diálogo implica que vamos 
fortalecer as relações com os 
países vizinhos. É importante 
conversar com o Chile, temos 
muitas questões que nos vincu-
lam na agenda bilateral e assim 
será”, disse. “É claro que forta-
leceremos nossas relações com 
os Estados Unidos, com a União 
Europeia e com todos os países 
em geral”, concluiu (ABr).

Criação de áreas turísticas por governadores e prefeitos


