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Hipocrisia e falsidade 
global

Um sentimento de 

desapontamento começa 

a se expandir de forma 

incontida, gerando 

revoltas

Mas ainda estamos longe 
da busca efetiva de 
melhora das condições 

gerais de vida e do aprimo-
ramento da decaída espécie 
humana. A América Latina 
ainda sofre o efeito Pizarro, 
o conquistador que sufocou a 
civilização Inca com sua cobiça 
por ouro. 

Esse acontecimento nor-
teou, explicitamente, por 
longo período, as intervenções 
na região, onde a prioridade 
era a pilhagem dos recursos 
naturais, enviando-os para o 
exterior, sem que resultasse 
em benefícios para a população 
que acabou se acomodando aos 
ditames dos políticos demago-
gos, não raro subservientes a 
interesses externos. 

Nesta Terra desolada e 
cercada de asperezas, uma 
sensação de tristeza invade 
os corações. Falta um sentido 
elevado e a espontânea alegria 
de viver. As massas estão con-
fusas, envolvidas por um sen-
timento de frustração diante 
das crescentes difi culdades e 
da enxurrada de informações 
contraditórias. Na indolência, 
a força de vontade de buscar 
a Luz da Verdade sobre o sig-
nifi cado da vida é fraca. 

O perigo é se deixar infl uen-
ciar pelos oportunistas mal-
-intencionados que se apro-
veitam disso para implantar o 
caos para que a humanidade 
se perca nas brumas do des-
contentamento, sem um olhar 
sincero de gratidão para o Alto 
pelo dom da vida. Hoje, nos 
ambientes de trabalho, há falta 
da coesão e do pensamento 
homogêneo. 

Uma característica que 
encontramos com frequência 
é a hipocrisia, o ato de fi ngir 
ter crenças, virtudes, ideias e 
sentimentos que a pessoa, na 
verdade, não possui, mas quer 
que os outros pensem que 
estão tratando com alguém ho-
nesto, que exige que os outros 
tenham uma conduta correta, a 
qual no íntimo desdenha, e que 
ocultamente deixa de adotar. 

A palavra deriva do latim 
hypocrisis e do grego hu-
pokrisis, ambos signifi cando a 
representação de um ator e seu 
fi ngimento na interpretação de 
um papel. Atualmente, essa 
palavra designa pessoas que se 
comportam de forma enganosa 
e falsa para atingir seus fi ns. 

Como o dinamismo da eco-
nomia brasileira poderá ser 
despertado após longo período 

de gestão monetária e cambial 
contrária aos interesses do 
país? Qual é a verdade sobre 
a alta do dólar? Guerra co-
mercial? Ameaça de recessão 
global? Défi cit na balança de 
pagamentos? Se o Brasil não 
produz dólar, como mantê-lo 
barato? Durante décadas atra-
ímos o dólar oportunista que 
vinha pelos juros mais altos do 
mundo, e pelas jogadas espe-
culativas na Bolsa e no câmbio. 

A consequência foi a eleva-
ção da dívida e a estagnação da 
indústria. O dólar se tornou um 
fator geopolítico fi nanceiro. Os 
países se estruturaram para 
serem defi citários e cobrir seus 
défi cits com fi nanciamento, e 
tudo se agravou com a corrup-
ção. O dinheiro e os bens em 
geral não representam um mal 
em si; o mal está na cobiça que 
se instalou entre os humanos 
no “vale tudo” para acumular 
dinheiro. 

Enquanto isso, o drama 
do desequilíbrio econômico, 
fi nanceiro, cambial e social 
domina o planeta, ampliando 
a desigualdade, precarização 
geral, destruição da natureza 
e o baixo nível educacional. 
O governo está deixando o 
câmbio flutuar mais livre-
mente, utilizando a reserva 
internacional. Quais serão as 
consequências? Países como 
o Brasil deveriam cuidar de 
seu povo e de sua economia, 
mas a dependência de dólares 
travou tudo e seus governantes 
não souberam como deveriam 
ter agido. 

A dependência de finan-
ciamento externo se tornou 
a grande armadilha para os 
países que se acomodaram 
com paliativos e juros elevados. 
O mercado fi nanceiro global 
é implacável. Se a economia 
não for estruturada de forma 
equilibrada, o caos se alastrará. 
A questão do dólar já era com-
plicada no tempo do acordo de 
Bretton Woods. Com a ruptura, 
o governo americano perdeu o 
controle da moeda global da 
qual a maioria dos países se 
tornou dependente. Défi cits, 
valorização do câmbio ou sua 
desvalorização se tornaram 
os fantasmas de muitos go-
vernantes. 

No Brasil a baixa dos juros 
pode estar afetando a cotação 
do dólar, mas, além disso, 
será que há outros fatores 
desconhecidos pelo público? 
O país tem de ultrapassar essa 
ameaça com realismo.
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O deputado Eduardo Bol-
sonaro (PSL-SP) retornou 
à liderança da bancada do 
PSL na Câmara dos Deputa-
dos. O retorno ocorreu após 
suspensão, pela Justiça, da 
decisão da Executiva Nacio-
nal do partido que suspendeu 
14 deputados, entre eles 
Eduardo. O afastamento 
dos deputados ocorreu na 
semana passada, após a Mesa 
Diretora da Câmara ter rece-
bido a decisão da Executiva 
Nacional do PSL. 

O partido puniu os depu-
tados com diferentes penas 
de suspensão que variam de 
três a 12 meses. A sanção 
também previa o afastamen-
to do exercício de funções de 
liderança ou vice-liderança, 
bem como o impedimento de 
orientar a bancada em nome 
do partido. Com o afastamen-
to de Eduardo, a deputada 
Joice Hasselmann (PSL-SP) 
assumiu o cargo de líder da 

Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).
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O texto segue para sanção 
presidencial. Com a MP 
às vésperas de perder a 

validade, os senadores confi r-
maram o mesmo texto aprovado 
pelos deputados. 

Na Câmara, alguns pontos do 
texto sugerido pelo Executivo 
foram retirados, como a mudan-
ça de nome do Coaf para Uni-
dade de Inteligência Financeira 
(UIF) e a transformação do 
plenário (órgão colegiado) em 
conselho deliberativo. Ainda 
na Câmara, destaque aprovado 
retirou das atribuições do órgão 
a de produzir informações para 
o combate ao fi nanciamento do 
terrorismo.

Antes da votação, o senador 
José Serra (PSDB -SP) de-
fendeu a matéria, afi rmando 
que há uma nova estrutura do 
Coaf, com 12 conselheiros de 
áreas específi cas do setor pú-
blico, indicados pelo respectivo 
ministro de estado. A respon-
sabilização dos envolvidos e 

Texto segue agora para a sanção presidencial.
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Projeto que possibilita a 
imposição de multa diária ao 
fornecedor que descumprir a 
obrigação de promover con-
trapropaganda, foi aprovado 
por unanimidade ontem (17) 
na Comissão de Fiscalização e 
Controle do Senado. A contra-
propaganda visa desfazer os 
efeitos negativos da veiculação 
da publicidade enganosa, de 
modo a corrigir a informação 
dada ao consumidor sobre 
a aquisição de determinado 
produto ou serviço.

O senador Rodrigo Cunha 
(PSDB-AL) apresentou a pro-
posta com a justifi cativa de que 
“se houver demora na divul-
gação da contrapropaganda, a 
situação nefasta se perpetuará, 
sob pena de não conseguir des-
fazer a incorreção, o que será, 
indiscutivelmente, prejudicial 
para as relações de consumo”.

Pelo projeto, a multa diária 
deverá ser estipulada pelos 
critérios estabelecidos no Có-
digo de Defesa do Consumidor, 

Cunha: “Se houver demora na divulgação da contrapropaganda, 

a situação nefasta se perpetuará”.

Risco do uso 
excessivo de 
celular para a 
coluna cervical

Um projeto que obriga os 
fabricantes e as importadoras 
a advertirem sobre os riscos do 
uso contínuo de telefones por-
táteis (tipo smartphones) para 
a coluna cervical foi aprovado 
pela Comissão de Fiscalização 
e Controle do Senado, ontem 
(17). O autor da matéria é se-
nador Otto Alencar (PSD-BA), 
que é médico ortopedista e 
ex-professor da Universidade 
Federal da Bahia.

Ele considera a proposição 
imprescindível para alertar 
os usuários sobre os riscos da 
utilização excessiva de tais 
aparelhos e sobre as formas 
de se evitar possíveis danos à 
saúde. A advertência deverá ser 
impressa de forma legível, des-
tacada, e ocupar 10% da área 
da face frontal da embalagem. 
Também deverá ser incluída 
nos manuais de instruções, 
guias do usuário e documentos 
semelhantes, impressos ou 
eletrônicos.

O re lator  da  matér ia 
na CTFC, senador Angelo Co-
ronel (PSD-BA), apresentou 
relatório favorável ao projeto, 
com emenda de redação. Se-
gundo o parlamentar, o texto 
de advertência dos rótulos deve 
ser: “Use com moderação. O uso 
excessivo prejudica a coluna 
cervical” (Ag.Senado).

A Comissão de Indústria e 
Comércio da Câmara apro-
vou ontem (17) proposta do 
deputado Alexis Fonteyne 
(Novo-SP) que cria os direitos 
básicos das microempresas e 
das empresas de pequeno porte 
(EPP). O texto foi relatado pelo 
deputado Luiz Philippe de Orle-
ans e Bragança (PSL-SP), que 
apresentou parecer favorável.

A proposta prevê dez direitos 
básicos. Entre eles, a inter-
pretação mais favorável das 
normas relativas ao poder de 
polícia, a presunção de baixo 
grau de risco para todas as suas 
atividades econômicas e o pro-
cesso de registro e legalização 
único, linear e integrado nas 
três esferas de governo.

O projeto permite o início de 
operação do estabelecimento 
imediatamente após o ato de 

registro e inscrição no CNPJ, 
independentemente da emis-
são de alvará de funcionamento 
provisório, medida que também 
benefi ciará o microempreen-
dedor individual (MEI).  Para 
o relator, a proposta facilita a 
atuação das pequenas empre-
sas, inibindo a burocracia e 
garantindo menos interferên-
cias por parte dos órgãos de 
controle. 

O Comitê Gestor discipli-
nará os procedimentos para 
coibir práticas abusivas por 
parte dos órgãos e entidades 
sobre assuntos como alvará 
municipal e situação perante 
os órgãos de defesa civil, meio 
ambiente e vigilância sanitária. 
O projeto será analisado agora 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça. Depois, seguirá para 
o Plenário (Ag.Câmara).

Relator, Philippe de Orleans e Bragança

apresentou parecer favorável.

Aprovado o ‘botão 
de pânico’ para 
mulheres vítimas
de violência

A CCJ da Câmara aprovou 
proposta que torna obrigató-
rio o fornecimento, para as 
mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar, de dispo-
sitivo móvel, aplicativo ou outro 
meio de conexão constante com 
a polícia. Os chamados “botões 
de pânico” têm o objetivo 
de permitir o envio de alerta 
imediato à polícia em caso de 
ameaça ou agressão.

A medida está prevista em 
substitutivo ao projeto do Se-
nado e a outras 15 propostas 
que tramitam em conjunto e 
tratam do tema. Por orientação 
da relatora, deputada Shéridan 
(PSDB-RR), o texto aprovado é 
o mesmo acatado na Comissão 
de Defesa dos Direitos da Mu-
lher. Shéridan concordou com 
a implantação do dispositivo 
de segurança em todo o País.

“O botão do pânico é um re-
curso eletrônico utilizado como 
meio de prevenir a violência 
doméstica, concorrendo para 
dar mais agilidade à oferta de 
proteção policial, já que, quan-
do acionado, o equipamento 
emite um alerta para que a 
vítima seja socorrida”, explicou 
a parlamentar.

A proposta também autoriza 
o juiz a submeter o agressor 
a monitoramento eletrônico. 
Nesse caso, o dispositivo forne-
cido à vítima deverá ser capaz 
de identifi car se o autor da 
violência está desrespeitando 
a distância mínima prevista na 
medida protetiva. 

O texto tramita em caráter 
conclusivo e deverá retornar 
ao Senado, em razão de ter sido 
modifi cado (Ag.Câmara).
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Cleia Viana/Ag.Câmara

Senado aprova transferência 
do Coaf para Banco Central

Na última sessão de 2019 o plenário do Senado aprovou, ontem (17), com 51 votos favoráveis e 15 
contrários, a MP que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério 
da Economia para o Banco Central (BC)

aplicação de sanções em caso 
de vazamentos de relatórios do 
COAF, é outra medida essencial 
para evitar interferências po-
líticas no órgão e assegurar o 
seu caráter técnico e imparcial.

Já o senador Álvaro Dias (Po-
demos-PR) criticou o presiden-
te do Senado, Davi Alcolumbre 

por, mais uma vez, pautar MP 
na Casa às vésperas da matéria 
perder a validade e sem que os 
senadores discutam amplamen-
te o tema. Dias também disse 
que de novo o Senado faz o papel 
de chancelador de propostas 
vindas dos deputados. 

O Coaf tem a atribuição de 

monitorar as atividades fi nan-
ceiras e de produzir informa-
ções para prevenir e combater a 
lavagem de dinheiro, aplicando 
penas administrativas a enti-
dades do sistema fi nanceiro 
que não enviarem os dados 
necessários para esse trabalho 
de inteligência (ABr).

Eduardo Bolsonaro é reconduzido 
à liderança do PSL

bancada na última terça-feira 
(10). No dia seguinte, uma de-
cisão da Justiça suspendeu a 
punição aplicada pelo partido.

A divisão do PSL se in-
tensifi cou no início de ou-
tubro quando o presidente 
Jair Bolsonaro questionou a 
transparência das contas do 
partido, dividindo a legenda 

em dois grupos: os leais a 
Luciano Bivar, presidente 
do PSL; e os favoráveis ao 
presidente Jair Bolsonaro. 
Ainda em outubro, o grupo 
leal ao presidente conseguiu 
fazer a troca na liderança do 
partido, tirando o Delegado 
Waldir e colocando Eduardo 
Bolsonaro (ABr).

Comissão aprova 
direitos básicos

das microempresas

Punição para falta de contrapropaganda 
de publicidade enganosa

de acordo com a gravidade da 
infração, vantagem auferida 
e a condição econômica do 
fornecedor, sendo revertida ao 
Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos ou aos fundos estaduais 
ou municipais de proteção ao 
consumidor.

A matéria teve voto favorável 
do relator, senador Randolfe 

Rodrigues (Rede-AP). Ele 
entende a imposição de multa 
diária como “forma persuasiva 
para que o fornecedor veicule 
a contrapropaganda, de forma 
a alertar o consumidor com a 
mesma força da publicidade 
original sobre as reais caracte-
rísticas do produto ou serviço” 
(Ag.Senado).


