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Por um Brasil viável
Por milhares de anos 
a espécie humana tem 
sido mal orientada, 
arrastada para a 
indolência e estagnação

A massa semiescravi-
zada se deixou ape-
quenar, sem se equi-

par para desenvolver os 
talentos, reagir aos desafios 
com clareza e bom senso, 
permanecendo estagnada 
quando deveria evoluir de 
forma contínua. Em que os 
homens acreditam? Em que 
deveriam acreditar? Esta-
mos enfrentando inúmeros 
problemas decorrentes da 
construção imediatista sem 
observar as leis da natureza 
que a tudo abrangem. 

A displicência com os 
mananciais e os rios está 
mostrando as duras con-
sequências na escassez 
da água potável. O mundo 
materialista, fundamentado 
no dinheiro, que não se in-
teressa pelos ideais enobre-
cedores, começa a oscilar. 
Cai a construção áspera 
do homem dominado pelo 
raciocínio frio e calculista 
que quebrou a antena para 
a eternidade. Perdem-se as 
expectativas de progresso 
real para todos. 

O capitalismo de Estado 
vai introduzindo sistemas 
manufatureiros e tecno-
lógicos visando acumular 
riqueza, poder e controle, 
atento ao equilíbrio da 
balança comercial e geral 
para garantir o acúmulo 
de reservas internacionais. 
Importa apenas o essencial e 
matérias-primas, avançando 
pelo mundo com muita aten-
ção nos concorrentes. No 
mundo apressado, separado 
da consciência ancestral, a 
humanidade se fragmentou, 
perdeu a coesão ligada aos 
mandamentos naturais da 
mãe Terra. 

Adentramos na era da 
precarização geral que, no 
limite da insanidade mental 
coletiva, poderá resultar 
em incontidas explosões 
de rancor, o que leva a elite 
dominante a pensar que a 
solução estaria na imple-
mentação de um governo 
autoritário mundial. Os ido-
sos não se aprofundaram na 
compreensão do significado 
da vida e suas leis, e muitos 
deles vão perambulando 
pela vida com insatisfações 
e angústias, sem olhar para o 
sentido maior da existência, 
mas eles tinham educação 
e bom senso, o que está 
acabando. 

Os mais jovens não foram 
preparados adequadamente 
para a vida, mas geram filhos 
menos preparados ainda e 
provocam consequências 
ruins para o presente e o 

futuro. A Austrália, inicial-
mente povoada por presos 
ingleses, acabou se tornando 
uma região mais disciplinada 
que o Brasil corrupto e atra-
sado. Os ingleses também 
estiveram merendando no 
Brasil, mas pouco deixaram 
e muito levaram.

A  América Latina, com sua 
população sub educada e sub-
nutrida é o pasto de engorda 
dos astutos globalizados e dos 
corruptos. Na guerra cambial 
especulativa, a reserva em 
dólares poderá se reduzir. 
Tudo isso poderá tornar o 
Brasil inviável, de onde os 
cidadãos querem fugir.

A permissão para os go-
vernantes, especialmente 
de Dilma Roussef, para en-
dividar o país até o pescoço, 
desencadeou a continuidade 
do aumento da desigualdade 
até que a dívida possa alcan-
çar novamente os percentu-
ais exigidos pelo mercado 
financeiro. 

Entre as grandes ameaças 
estão a falta de preparo para 
a vida, que está sufocando 
os ideais enobrecedores, e a 
ampliação do entorpecimen-
to geral da população pelas 
drogas, cuja comercialização 
e faturamento clandestinos 
mundiais não têm medida. 
Muitas categorias profissio-
nais estão recebendo reajus-
tes insignificantes, mas os 
preços em geral estão sendo 
reajustados. É o aperto, a 
transferência dos encargos 
para a população, que, sem 
dinheiro, reduz o consumo e 
a inflação não se manifesta, 
dando espaço para a baixa 
dos juros, indispensável para 
a contenção da dívida cres-
cente e euforia nas bolsas.

Amplia-se o atraso e o 
desânimo. Diante dos acon-
tecimentos percebe-se que a 
construção financeira mun-
dial dá mostras de estresse. 
Elites dominantes pensam 
em nova ordem de mando, 
fundada em novo dinheiro 
mais controlador. A cada 
novo dia, enfrentamos as 
consequências das ações 
praticadas anteriormente, 
que pouco de bom promo-
veram.

Os indicadores apontam 
para anos difíceis pela frente. 
O século passado foi a coro-
ação da irresponsabilidade. 
No atual, não houve mudan-
ça. Nada a estranhar sobre 
o que vem por aí. Quando o 
mundo se libertará do dog-
matismo, do misticismo e de 
governantes que impõem sua 
vontade tirânica? 
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O presidente Jair Bolsona-
ro disse ontem (23) que o 
governo aguarda um ajuste 
com o Tribunal de Contas da 
União (TCU) para autorizar 
a contratação de militares 
da reserva para reforçar o 
atendimento nas agências 
do INSS. “Já assinei o de-
creto. Ontem eu mandei não 
publicar. Está faltando um 
pequeno ajuste junto com o 
TCU”, disse Bolsonaro.

Na semana passada, o 
governo anunciou que pre-
tende contratar tempora-
riamente cerca de 7 mil 
militares da reserva para o 
INSS para reduzir o estoque 
de pedidos de benefícios em 
atraso. A expectativa é que 
o acúmulo de processos 
caia para próximo de zero 
até o fim de setembro. A 
contratação dos militares 
será voluntária, sem haver 
convocação. Eles serão 
treinados em fevereiro e em 
março, devendo começar 
a trabalhar nos postos em 
abril, recebendo adicional de 
30% na reserva remunerada.

Segundo Bolsonaro, a 
medida está prevista na 

A possibilidade de prisão em 
segunda instância tem sido 
um tema polêmico no Con-
gresso Nacional. Enquanto 
alguns senadores alegam que 
a proposta é inconstitucional, 
outros dizem que o Congresso 
precisa ouvir o clamor da so-
ciedade e decidir logo sobre o 
tema. A expectativa de alguns 
senadores é que uma decisão 
legislativa ocorra ainda neste 
primeiro semestre. No Sena-
do, a proposta, de iniciativa do 
senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos-PR), é uma das ma-
térias que permitem a prisão 
em segunda instância. 

Ao defender sua iniciativa, 
Oriovisto argumenta que a es-
pera pelo trânsito em julgado 
contribui para a impunidade. 
Ele argumenta que, quando 
se entende que a aplicação 
da pena depende do trânsito 
em julgado da sentença penal 
condenatória, “tem-se uma 
grave consequência: a utili-
zação da via recursal passa 

Decisão de ministro do STF suspende ponto do Projeto Anticrime 
aprovado pelo Congresso.

A medida estava pre-
vista no Pacote Anti-
crime, aprovado pelo 

Congresso e sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro. O 
juiz de garantias atua na fase 
de instrução do processo. 
Ele pode autorizar buscas e 
quebras de sigilo, enquanto 
o julgamento fica a cargo de 
outro magistrado. O tema é 
alvo de quatro ações no STF, 
todas relatadas por Luiz Fux. 

Ao conceder a liminar, o 
ministro argumentou que 
o projeto para a criação do 
juiz de garantias deveria ter 
partido do Poder Judiciário, 
e não por sugestão de par-
lamentares. Além disso, se-
gundo Fux, a lei foi sanciona-
da sem previsão de impacto 
orçamentário. A suspensão 
do juiz de garantias ainda 

Imposição de 
cadastro de 
bloqueio para 
telemarketing

A Comissão de Fiscalização 
e Controle do Senado analisa 
um projeto que proíbe em-
presas de fazerem propagan-
da por telefone ou mensagem 
para consumidores inscritos 
em cadastros de bloqueio 
dessa atividade. O projeto, se 
for aprovado, poderá seguir 
diretamente para a Câmara. 
Estados como São Paulo, Mi-
nas Gerais e Paraná já contam 
com leis estaduais prevendo 
o cadastro de consumidores 
em listas que representam a 
recusa a receber ligações e 
mensagens de telemarketing. 

Da mesma forma, a Anatel 
iniciou em 2019 um serviço 
do tipo — o Não Me Per-
turbe — exclusivo para o 
setor. O projeto, do senador 
Roberto Rocha (PSDB-MA), 
obriga as empresas a respei-
tarem esses cadastros locais 
e a criarem as próprias listas 
para estados e municípios 
que não ainda não tenham 
o serviço. Consumidores 
inscritos nos cadastros não 
poderão ser abordados com 
ofertas comerciais por tele-
fone em nenhuma hipótese. 

Mesmo aqueles que não 
se inscreverem terão uma 
proteção: só poderão rece-
ber ligações e mensagens 
em dias úteis e nos horários 
entre 10h e 18h. Os empre-
sários que descumprirem 
essas regras ficarão sujeitos 
às sanções penais e adminis-
trativas previstas no Código 
de Defesa do Consumidor 
(Ag.Senado).

Os danos ambientais ainda são incalculáveis.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT-MG) elogiou a 
denúncia do Ministério Pú-
blico que apontou homicídio 
doloso e crimes ambientais 
da mineradora Vale, da em-
presa alemã Tüv Süd e de 
16 pessoas envolvidas no 
rompimento da barragem 
da Vale em Brumadinho. Ele

foi o relator da CPI da 
Câmara que aprovou por 
unanimidade a sugestão de 
indiciamento das duas em-
presas e de 22 pessoas pelo 
crime socioambiental que 
deixou 270 vítimas, entre 
mortos e desaparecidos.

“Já era esperado que o 
Ministério Público iria na 
mesma linha que nós fomos 
na CPI. Primeiro, porque 
trabalhamos em conjunto e 
somos parceiros na apuração 
dos fatos. Em segundo lugar, 
porque ficou muito claro que 
tanto a Vale quanto a Tüv 
Süd agiram em conluio e 
sabiam do risco iminente de 
rompimento da barragem de 
Fundão: a barragem estava 
doente pelo menos desde 

Suspensão do juiz de garantias 
repercute no Congresso Nacional
Parlamentares reagiram ontem (23) à decisão do ministro Luiz Fux, do STF, que suspendeu por tempo 
indeterminado a implantação dos chamados dos juízes de garantias
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do dor Alvaro Dias (Podemos-
-PR), a decisão de Luiz Fux 
“é o começo da derrubada 
do juiz de garantias”. 

Segundo o senador Ales-
sandro Vieira (Cidadania-
-SE), a decisão “reestabele-
ce a estabilidade do sistema 
de justiça criminal”. “As 
mudanças inseridas na lei 
geravam dúvidas na apli-
cação e risco de lentidão 
e impunidade, juntamente 
o oposto daquilo que o 
Brasil precisa”, afirmou. A 
crítica mais contundente à 
liminar de Luiz Fux partiu 
do presidente da Câmara, 
deputado Rodrigo Maia. Ele 
classificou a decisão como 
“desnecessária e desres-
peitosa” com os Poderes 
Legislativo e Executivo (Ag.
Senado). 

precisa ser analisada pelo 
plenário do STF, que pode 
reverter a decisão. 

O senador Major Olimpio 
(PSL-SP) elogiou a liminar. 
Em uma rede social, ele 
anunciou que vai sugerir a 

retirada de “pontos inde-
vidamente acrescentados” 
no Pacote Anticrime, que 
podem “prejudicar o comba-
te à corrupção e atrapalhar 
operações como a Lava 
Jato”,escreveu. Para o sena-

Governo aguarda ajuste do TCU 
para contratar militares da reserva

Bolsonaro: a medida exige menos burocracia que a contratação 
de civis. Foto: José Cruz/ABr

legislação e exige menos 
burocracia que a contratação 
de civis. “Por que militar da 
reserva? Porque a legislação 
garante. Se contratar civis, 
para mandar embora... entra 
na Justiça, direito traba-
lhista, complica o negócio. 
Militar é fácil, eu contrato 
hoje e demito amanhã sem 
problema nenhum, essa é a 
facilidade. E o pessoal está 
clamando por aposentado-
ria. Não é convocação, é um 
convite, é a facilidade que 
nós temos desse tipo de mão 
de obra”, explicou.

De acordo com o Ministé-
rio da Economia, a medida 
custará R$ 14,5 milhões 
por mês ao governo, mas 
o custo deve ser compen-
sado pela diminuição da 
correção monetária paga 
nos benefícios concedidos 
além do prazo máximo de 
45 dias depois do pedido. 
Paralelamente, entre 2,1 
mil e 2,5 mil funcionários 
do INSS que hoje trabalham 
no atendimento presencial 
serão remanejados para 
reforçar a análise dos pro-
cessos (ABr).

Relator de CPI cobra instalação de 
observatório sobre Brumadinho

Prisão em segunda instância: 
definição será no primeiro semestre
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2017, e a situação foi se 
agravando”, disse o deputa-
do. “Também ficaram muito 
claras as responsabilidades 
individuais, em especial a do 
ex-presidente da Vale Fábio 
Schvartsman”, declarou.

O relatório final da CPI de 
Brumadinho também sugere 
a instalação de um observa-
tório permanente com foco 
na prevenção e reparação de 
danos. “Existem pelo menos 
mais 20 barragens com risco 
iminente de rompimento. 

Então, sugerimos a criação 
do observatório permanente 
para acompanhar tanto as 
ações relativas à recupera-
ção das pessoas e do meio 
ambiente de Brumadinho e 
de Mariana quanto dessas 
outras barragens que tam-
bém correm risco. Ficou ao 
encargo do Ministério Pú-
blico marcar uma primeira 
reunião para nós inaugu-
rarmos esse observatório 
permanente”, disse Correia 
(Ag.Câmara).

Projeto do senador Lasier 
Martins foi aprovado na CCJ 
na forma de um substitutivo.

(PSL-MT), foi aprovado em 
caráter terminativo e seria 
enviado para a Câmara. No en-
tanto, devido a apresentação 
de um recurso, o texto ainda 
será analisado no Plenário. 
Para o líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), a questão 
pode ser resolvida até o fim 
deste primeiro semestre.

O projeto de Lasier promove 
mudanças no Código de Pro-
cesso Penal e foi elaborado 
após articulação entre alguns 
senadores e o ministro da Jus-
tiça, Sergio Moro. O texto alte-
ra o dispositivo que condiciona 
o cumprimento da pena de 
prisão ao trânsito em julgado. 
De acordo com a versão apro-
vada na CCJ, essa prisão pode 
se concretizar em decorrência 
de condenação criminal por 
órgão colegiado. Na prática, 
a proposta de Lasier abre a 
possibilidade para a prisão 
após condenação em segunda 
instância (Ag.Senado).

a servir para retardar o cum-
primento da sanção penal, o 
que só aumenta o sentimento 
de impunidade generalizado 
entre os brasileiros”.

Outra matéria com o mesmo 
objetivo é o projeto do senador 
Lasier Martins (Podemos-
-RS), aprovado na CCJ  no 
último dia 11 de dezembro. 
O substitutivo, apresentado 
pela senadora Juíza Selma 


