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Desequilíbrio 
econômico e emocional

Dentre as criaturas, 

o ser humano é, sem 

dúvida, a de maior 

signifi cação por ser 

dotada de espírito e livre 

resolução

Deveria ser o grande 
zelador do planeta, res-
peitando a lei universal 

da preservação e adaptação. 
Mas ele se afastou das leis da 
natureza seguindo sua pró-
pria lei ditada por seu querer 
egocêntrico. Um dia vale a 
aplicação de pena ao conde-
nado em segunda instância; no 
outro, não vale mais. É o tal do 
casuísmo, isto é, prevalecem 
os interesses momentâneos. 

A sustentabilidade do plane-
ta requer a boa disposição dos 
seres humanos para que estes 
reconheçam e se adaptem 
às infl exíveis leis cósmicas. 
O desequilíbrio econômico, 
fi nanceiro, cambial e social 
domina o planeta. A economia 
está parada. As causas não são 
pesquisadas. Governantes e 
empresários permitiram que 
a produção fosse transferida 
para regiões de menores custos 
da mão de obra e de produção. 
Cada indivíduo tem que decidir 
os rumos da sua vida ouvindo o 
íntimo atentamente. Mas com a 
transferência das fábricas para 
a Ásia, o viver se modifi cou. 

Desigualdade, precarização, 
destruição da natureza e falta 
de educação avançam pelo 
mundo. Surgem insatisfações, 
descontentamento, reações 
inesperadas, agravadas por 
acontecimentos imprevistos 
que vão surgindo um após ou-
tro, levando à precarização da 
classe média do ocidente rico. 
Mesmo quando nos sentirmos 
prejudicados é preciso muita 
cautela na forma como vamos 
reagir, o que vamos pensar e 
falar porque muitas pessoas 
estão emocionalmente des-
controladas. 

Há muitos pensamentos 
de insatisfação, medo e ódio. 
Precisamos de força para não 
cair nessas armadilhas e agir 
com serenidade. Fala-se que 
foram criados dez trilhões de 
dólares pelo afrouxamento 
monetário, mas o mundo 
continua atolado em dívidas e 
com a produção estagnada. A 
globalização, iniciada nos anos 
1980, permitiu o surgimento de 
oportunidades para o acúmulo 
de dólares aproveitando as bre-
chas para avanço de produção 
massiva de manufaturas de 
menor custo para colocação no 
mercado externo, acarretando 
complicadas consequências 
econômicas e culturais. 

A pacata classe média se 
sente acossada com a perda 
de empregos, aumento da 
desigualdade e desarranjo 
ambiental. O Brasil tinha o 
grande futuro de vir a ser o 

país da sabedoria, da paz e 
da alegria. Mas, seguindo por 
caminhos funestos, entrou em 
decadência; grande parte da 
população não consegue ler e 
escrever. A corrupção tomou 
conta. Muitas manifestações 
artísticas se tornaram degra-
dantes. As novas gerações não 
receberam o preparo para a 
importância do trabalho. As 
drogas encontraram campo 
aberto, as adolescentes en-
gravidaram precocemente, 
enfraquecendo a prole e o país. 

Em 1989 houve grandes 
esperanças com a queda do 
muro de Berlin e vitória de 
Collor sobre Lula; mas logo o 
presidente eleito decepcionou 
o Brasil, sendo apenas mais um 
a manter o país nas sombras. 
A Alemanha está longe do que 
se esperava em 1989; o Brasil 
mais ainda. Soluções existem, 
mas há grande empenho em 
manter tudo como está para 
assegurar os privilégios dos 
que se alojaram no topo. As 
autoridades têm se manti-
do voltadas para interesses 
particulares em vez de pôr 
em prática o alvo nobre de 
aprimorar a espécie humana 
e as condições gerais de vida.

É fundamental para o Brasil 
o bom preparo para a vida, 
o que tem sido descuidado 
por todos os poderes desde a 
queda do Império. Fundamen-
tal é a preservação das áreas 
de mananciais, rios e mares. 
Crimes como os de Mariana 
e Brumadinho são varridos 
para debaixo do tapete. Por 
mais de meio século sofremos 
a sangria dos juros extorsivos 
e nada se fez. Matamos a in-
dústria e nada foi investigado. 
Para esperar melhor futuro há 
que se retornar à disciplina e 
responsabilidade, à ordem e 
progresso.

A humanidade se afastou 
do signifi cado da vida real e 
vive uma ilusão estruturada 
por conceitos criados pela 
mente materialista sem a 
participação da alma. O corpo 
necessita de alimentos para a 
sua sustentação, mas a alma 
também precisa ser alimenta-
da por nutrientes de natureza 
espiritual. No emaranhado de 
desafi os do século 21, terá de 
se manifestar aquilo que a hu-
manidade efetivamente quer. 

O anseio dos indivíduos de-
veria partir de seu íntimo, mas 
há muitas infl uências externas 
e ausência de visão clara do 
signifi cado da vida, isto é, falta 
o autoconhecimento como es-
pécie humana dotada de livre 
resolução. 

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

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre temas ligados à 

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 (*)

Ex-presidente do Paraguai, Horacio Cartes.

Integrantes da força-tarefa 
da Lava Jato no Rio de Janeiro 
afi rmaram na terça-feira (19) 
que o doleiro Dario Messer 
pediu ao então presidente do 
Paraguai, Horacio Cartes, US$ 
500 mil para pagar despesas ad-
vocatícias após a defl agração da 
Operação Câmbio, Desligo, em 
junho do ano passado. Cartes 
teria enviado o valor para Mes-
ser por meio de intermediários.

A 7ª Vara Federal Criminal 
do Rio decretou a prisão pre-
ventiva de Cartes, investigado 
na Operação Patrón, desdobra-
mento da Operação Câmbio, 
Desligo, por corrupção, lava-
gem de dinheiro e participação 
em organização criminosa, em 
esquema envolvendo Messer, 
também um dos alvos de prisão 
da operação defl agrada nesta 
terça-feira.

“Cópias de mensagens de 
WhatsApp atestaram o auxílio 
de autoridades paraguaias e 
outros cidadãos para Messer 
fi car foragido ora no Paraguai, 
ora no Brasil. Por esses dados 
constatou-se que a organização 

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse que vai 
levar para votação em plenário 
na próxima semana o pacote 
anticrime aprovado pelo 
grupo de trabalho que fi cou 
responsável por analisar dois 
textos sobre o assunto. Uma 
das propostas originais foi 
elaborada pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, do STF, e 
outra pelo ministro da Justiça, 
Sergio Moro.

“Estamos dando uma cola-
boração importante em um 
tema que afl ige tantos bra-
sileiros”, disse Maia. “Nossa 
intenção é poder votar o 
mérito na próxima semana. Se 
não houver consenso, vamos 
votar a urgência na próxima 
semana e o mérito na semana 
seguinte”, acrescentou ele, ao 
lembrar que o pacote anticri-
me original, apresentado por 
ele ao Congresso, começou a 

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
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O senador Fernando Collor 
(Pros-AL) afi rmou na terça-
-feira (19), que a situação 
atual exige de todos a união 
de esforços para evitar que 
o Brasil entre num colapso 
institucional. O alerta foi feito 
em pronunciamento no qual 
analisou a história recente do 
país, período em que foi pro-
tagonista depois de eleger-se 
presidente da República há 
exatos 30 anos, e de ter seu 
mandato cassado e seus direitos 
políticos suspensos.

“Posso afi rmar, com a expe-
riência que tive, que um dos 
maiores defeitos nos quais 
aqueles que presidem o país 
podem incorrer é não ouvir. 
É fazer ouvidos de mercador 
àqueles que podem transmi-
tir alguma coisa de positivo 

Senador Fernando Collor (Pros-AL).
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Senadores 
querem 
acelerar 

votação do 
Estatuto da 
Segurança 

Privada
A Comissão de Fiscaliza-

ção e Controle do Senado 
pretende fazer audiência 
pública ainda nesta semana 
para voltar a discutir o subs-
titutivo da Câmara que insti-
tui o Estatuto da Segurança 
Privada e da Segurança das 
Instituições Financeiras. Os 
requerimentos para a audi-
ência foram apresentados 
pelos senadores Izalci Lucas 
(PSDB-DF) e Major Olimpio 
(PSL-SP) e aprovados. Entre 
os convidados para o debate, 
estarão especialistas em eco-
nomia e segurança pública. 

A intenção dos parlamen-
tares é instruir a elaboração 
do parecer, que está sob 
responsabilidade do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP). O entendimento é para 
que a audiência seja feita na 
quinta-feira (21) e, logo em 
seguida, o texto seja aprova-
do na comissão e enviado ao 
Plenário, com requerimento 
de urgência para a votação. 
Segundo Major Olimpio, o 
ministro da Justiça, Sergio 
Moro, também se compro-
meteu em acelerar a avalia-
ção técnica para sanção ou 
eventuais vetos à matéria.

De autoria do ex-senador 
Marcelo Crivella, atual pre-
feito do Rio de Janeiro, a pro-
posta pretende disciplinar a 
necessidade de autorização 
prévia para funcionamento 
de empresas e a fi scalização, 
pela Polícia Federal, dos 
serviços de segurança pri-
vada e do plano de segu-
rança em dependências 
de instituições fi nanceiras. 
Além disso, o texto trata do 
funcionamento das escolas 
de formação; do uso de 
produtos controlados de uso 
restrito, armas de fogo e de 
menor potencial ofensivo, 
entre outros (Ag.Senado).

“Embora o principal 
risco com que se 
deparam os adqui-

rentes dessas criptomoedas 
pareça ser a volatilidade (os-
cilação) elevada dos valores 
em moedas soberanas (aquelas 
emitidas pelos países), sabe-
mos que não se limita a isso”, 
disse o deputado Glaustin 
Fokus (PSC-GO), que pediu 
a audiência.

Segundo ele, a emissão e 
comercialização de cripto-
moedas e de fi chas ou ativos 
digitais “traz várias ameaças 
no campo econômico em áreas 
como lavagem de dinheiro e 
ocultação de capitais, defesa A utilização de criptomoedas tem aumentado no mundo. 

Projeto em tramitação na 
Câmara define que a com-
postagem de restos humanos 
poderá ser realizada em todo 
o País, mediante determinadas 
condições e desde que com 
autorização prévia da fi scali-
zação ambiental e da vigilância 
sanitária. A técnica é utilizada 
para decomposição de material 
orgânico e resulta em fertilizan-
te natural.

A proposta está em trami-
tação na Câmara. “A ideia é 
aplicar esse processo no caso 
de restos humanos como mais 
uma opção digna de destinação 
dos restos mortais e ecologi-
camente mais adequada que a 
inumação (enterro) e a crema-
ção”, explica a autora, deputada 

Renata Abreu (Pode-SP), ao 
aditar que a medida pode ajudar 
diante da escassez de terrenos 
para construção e manutenção 
de cemitérios. 

Ela destaca que nos Estados 
Unidos, o estado de Washing-
ton foi o primeiro a autorizar a 
compostagem de restos huma-
nos. Para ela, a compostagem é 
uma forma de destinação fi nal 
ambientalmente adequada para 
resíduos sólidos de modo a 
evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a mini-
mizar os impactos ambientais 
adversos. O projeto tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisado pelas comissões de 
Seguridade Social; e de Cons-
tituição e Justiça (Ag.Câmara).
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Audiência debate riscos da 
adoção de criptomoedas no Brasil
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados debate, nesta quinta-feira (21), os 
riscos e consequências do aumento da adoção de criptomoedas, fi chas e ativos digitais no Brasil

do consumidor e regulação 
do sistema fi nanceiro e do 
mercado de capitais”.

Foram convidados: o presi-
dente da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), Marcelo 
Santos Barbosa; o diretor-exe-
cutivo da Associação Brasileira 
de Criptoeconomia (ABCrip-
to), Safi ri Felix; o presidente da 
Associação Brasileira de Cripto-
moedas e  Blockchain (ABCB), 
Fernando de Magalhães Furlan; 
o coordenador de Estudos de 
Atividades Fiscais da Secretaria 
da Receita Federal, Rafael San-
tiago Lima; e representantes do 
Banco Central e do Ministério 
da Economia (Ag.Câmara).

Maia quer votação de pacote 
anticrime na próxima semana

ser elaborado em 2017, quando 
foi constituída uma comissão 
de juristas.

No conjunto de propostas 
está a previsão da Justiça 
abreviar o processamento de 
casos sobre crimes de menor 
potencial ofensivo, como o 
furto, por exemplo, para focar 

maior atuação no combate à 
criminalidade organizada. Do 
pacote anticrime apresentado 
por Moro, alguns pontos foram 
rejeitados como, por exemplo, 
a ampliação do excludente de 
ilicitude e a previsão de prisão 
após condenação em segunda 
instância (ABr).

Justiça decreta prisão de
ex-presidente do Paraguai

criminosa disponibilizou pelo 
menos US$ 2,5 milhões a Mes-
ser. As apurações revelaram 
que Cartes teria enviado US$ 
500 mil para o doleiro, a quem 
se referiu como “hermano de 
alma”, após sua fuga para o país 
que ele governava até agosto 
do ano passado”, informa nota 
do MPF.

O ex-presidente paraguaio e 
atual senador é um dos nove 
procurados fora do Brasil 

da Operação Patrón. Dos 20 
mandados de prisão expedidos, 
oito de prisão preventiva e três 
de prisão temporária foram 
cumpridos. “A participação 
do ex-presidente do Paraguai 
está bastante clara. No mínimo, 
como alguém que fi nanciou 
uma organização criminosa em 
determinado momento”, disse, 
em entrevista coletiva, o pro-
curador regional da República, 
José Augusto Vagos (ABr).

Collor: é preciso união para evitar
‘colapso institucional’

infl ação e modernizar a eco-
nomia do país. E isso, segundo 
ele, contrariou interesses, jus-
tamente num cenário político 
adverso, em que não contava 
com o apoio do Congresso e 
da imprensa. 

Revelou ainda que, em julho 
de 1992, pouco antes da aber-
tura do processo de impeach-
ment, os três ministros milita-
res do governo disseram que as 
Forças Armadas estavam pron-
tas para a defesa da legalidade. 
Collor disse que prontamente 
agradeceu a preocupação, mas 
afi rmou que não estava disposto 
a nada que fugisse do que previa 
a Constituição. Ele lembrou aos 
militares que se tratava de um 
processo político, o que exigia, 
portanto, uma solução política 
(Ag.Senado).

para que faça-se com que o 
governante pondere, absor-
va, rejeite, mas que, enfi m, 
pondere, que dê atenção, que 

dê consideração”, disse, ao 
lembrar que, durante o seu 
mandato, imprimiu reformas 
importantes para controlar a 

Proposta autoriza a 
compostagem

de restos humanos


