
A terra é esférica

Uma das questões 
mais absurdas 
que surgiram nos 
últimos tempos foi a 
afirmação, por alguns 
grupos, de que a 
Terra é plana e não 
uma esfera, como 
já foi comprovado 
cientificamente e por 
inúmeros astronautas 
e fotos de satélites

Qual será a causa dessa 
discussão infundada 
e irreal? Seria por 

conta da estagnação na 
economia e no preparo dos 
jovens? Em 2020 vamos 
continuar na mediocridade? 
Há brigas por todos os lados. 
Cada pessoa só pensa em si 
e nas suas conveniências. 
Enquanto faltar um ideal 
entranhado nas pessoas 
visando o bem geral, a es-
pécie humana continuará 
decaindo.

Tudo na Terra poderia ter 
sido diferente se o ser huma-
no mantivesse sua intuição 
voltada para a melhora 
geral. A população perdeu 
a confiança nesses homens 
maus que fazem de tudo 
para satisfazer sua cobiça 
por riqueza e poder, e que 
se esforçaram para manter 
as massas na indolência 
e ignorância. No passado, 
vivíamos de forma mais na-
tural, mais leve. As intuições 
eram ouvidas, e os pensa-
mentos, as falas e as ações 
continham consideração e 
sinceridade; as pessoas se 
beneficiavam mutuamente 
com seu querer voltado para 
o bem geral.

Estamos enfrentando a 
tragédia do desatino ad-
ministrativo. Milhares de 
municípios estão com as 
contas no vermelho. Há 
todo tipo de desfaçatez, 
nas licitações, no lixo, nas 
contratações, no exagero 
de funcionários. Nada de 
tratamento do esgoto. E, 
no entanto, muitos pre-
feitos estão lá para serem 
reeleitos com a ajuda da 
máquina para continuarem 
seu trabalho de destruição 
das cidades e da educação 
das crianças. 

O líder também precisa 
saber avaliar os seus cola-
boradores e, aproveitando 
os seus talentos, dar a eles 
oportunidades para realizar 
trabalho de qualidade com 
dedicação. Mas na política 
valem os interesses e acor-
dos, pouco importando a 
capacidade profissional. A 
situação atual do planeta 
atesta a incompetência ad-
ministrativa e o despreparo 
geral. Os jovens precisam 
conhecer a trajetória espi-
ritual da humanidade com 
seus erros e acertos. 

O mundo está adentrando 
em uma recessão geopolíti-
ca irreconciliável que vai se 
aprofundando. As crianças 
devem, desde cedo, enten-
der que sem educação e con-
sideração não conseguirão 

progredir na direção de se 
tornarem seres humanos de 
valor, espiritualmente fortes 
e responsáveis, benéficos 
a si mesmos e ao planeta. 
Para formar gerações fortes 
e sadias de corpo e alma, a 
prioridade básica está no 
bom preparo para uma vida 
autêntica.

Na vida em geral a ciu-
meira é grande, a inveja 
e cobiça, maiores ainda. 
Num mundo onde os ide-
ais enobrecedores foram 
abandonados, vale só o 
dinheiro. Isso acontece em 
todos os setores, mais ainda 
no governo. Agentes públi-
cos e privados imediatistas 
não se preocupam se estão 
aumentando as fragilidades 
econômicas, sociais, am-
bientais. Hoje, porém, há 
um entorpecimento geral 
diante da velocidade com 
que se apresentam as con-
sequências das decisões. 

Todos os sistemas de go-
verno deram errado devido 
ao imediatismo e cobiça de 
poder. O s preços sobem, os 
salários estão encolhendo. 
Por que isso está ocorren-
do? Seria o preparo para 
uma nova moeda digital 
mundial? A economia e a 
produção deveriam estar 
voltadas para o atendimento 
das necessidades da huma-
nidade levando em conta 
as finalidades evolutivas da 
espécie. 

Mas o homem inventou o 
dinheiro subordinando tudo 
a ele, e em vez de servir à sua 
própria evolução, passou a 
se subordinar aos interesses 
do capital, subvertendo 
tudo. A possibilidade da 
criação de uma nova moeda 
mundial já havia sido men-
cionada pelo historiador 
Niall Ferguson em seus 
documentários. Mas qual 
é a posição dos criadores 
de moeda que agem nos 
bastidores? 

Um bom tema para ser 
pesquisado, afinal se trata 
do futuro da humanidade 
que abandonou os ideais 
enobrecedores, passan-
do a dar valor apenas ao 
dinheiro. O que estamos 
oferecendo às novas gera-
ções? A educação em atraso 
é a questão prioritária que 
merece as atenções de 
todos. Os seres humanos 
estão abdicando de suas 
capacitações individuais, 
passando a agir como robôs. 

A prioridade básica para 
fortalecer as novas gerações 
e o país está no bom preparo 
para a vida e de incentivos 
que aprimorem a espécie 
humana para que pesqui-
sem seriamente o significa-
do da vida, por quê e para 
que nascemos na Terra, que 
não é o centro do universo, 
nem é plana. 
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Peluso: “Não há redução dos direitos individuais, 
tampouco fere a presunção de inocência”.

O jurista e ex-presi-
dente do STF, Ce-
zar Peluso, afirmou 

ontem (5), na Câmara dos 
Deputados, que a ideia de 
estabelecer o trânsito em 
julgado das decisões judi-
ciais após o julgamento em 
segunda instância significa 
economizar tempo na análise 
de recursos protelatórios 
pela Justiça brasileira. Não 
se trata, segundo ele, de ace-
lerar a prisão de ninguém.

“Não estou preocupado 
em prender ninguém, nem 
em aumentar a população 
carcerária no Brasil. O que 
me inspirou é a chamada 
crise do Judiciário, consis-
tente no fato absurdo de 
que as respostas jurisdi-
cionais não são oportunas”, 
afirmou em audiência públi-
ca na comissão que analisa 

Ex-presidente do STF defende trânsito 
em julgado na segunda instância

“Não estou preocupado em prender ninguém, nem em aumentar a população carcerária no Brasil. O que 
me inspirou é a chamada crise do Judiciário, consistente no fato absurdo de que as respostas jurisdicionais 
não são oportunas”
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que a questão transite em 
julgado. Ele é autor inte-
lectual da proposta que, 
entre seus efeitos, permite 
a prisão após a condenação 
em segunda instância, mas 
que vale para todos os pro-
cessos judiciais, não apenas 
criminais. 

O mesmo assunto é de-
batido agora na Câmara, 
por meio da proposta do 
deputado Alex Manente 
(Cidadania-SP), cujo texto 
estabelece o trânsito em 
julgado da ação penal após 
o julgamento em segunda 
instância, que são os tribu-
nais de Justiça dos estados, 
no caso da Justiça comum, 
e os tribunais regionais 
federais (TRFs), no caso 
da Justiça Federal (Ag.
Câmara).

a proposta que trata do 
assunto. “Os recursos aca-
bam sobrecarregando os 
tribunais superiores. Está 
acima da capacidade pesso-
al dos ministros e da engre-
nagem desses tribunais”, 

explicou. Ainda na opinião 
de Peluso, o sistema atual 
estimula atividades ilícitas, 
uma vez que a demora na 
solução do processo per-
mite que o autor do ato 
ilícito continue recebendo 

Trump em seu terceiro discurso sobre o Estado da União.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, 
afirmou, em seu terceiro 
discurso sobre o Estado 
da União e o último do pri-
meiro mandato, que anos 
de decadência econômica 
terminaram. “Os dias da-
queles que usavam o nosso 
país, aproveitavam-se dele, 
estando até desacreditado 
junto de outras nações, 
ficaram para trás”, declarou 
Trump, em discurso cheio 
de críticas à administração 
de Barack Obama (2009-
2017), que não mencionou, 
e que deixou entusiasma-
dos republicanos, mas não 
democratas. 

Para Trump, se “as po-
líticas econômicas falidas 
do governo anterior” não 
tivessem sido revertidas, 
“o mundo agora não es-
tava a ver esse grande 
êxito econômico”, com 
criação de emprego, que-
da de impostos e luta ‘por 
acordos comerciais justos 
e recíprocos’. “A nossa 
agenda é implacavelmente 
pró-trabalhadores, pró-
-família, pró-crescimento 
e, sobretudo, pró-Estados 
Unidos”, destacou o chefe 

Simone Tebet, presidente da CCJ, e Jorginho Mello, 
vice-presidente.

As informações referen-
tes a multas de trânsito, 
e pontos que ensejam a 
suspensão do direito de 
dirigir, deverão estar dis-
poníveis na internet aos 
respectivos proprietários e 
condutores. A inserção des-
sa determinação na lei que 
dispõe sobre o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), 
é instituída pelo projeto 
aprovado ontem (5) na CCJ 
do Senado.

O texto é terminativo e 
segue para a Câmara.

Autor do projeto, o se-
nador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) considera ne-
cessária mais transparência 
nos dados referentes às 
multas (no caso dos pro-
prietários) e aos pontos 
na carteira de habilitação 
(no caso dos condutores), 
a fim de viabilizar a ampla 
defesa, bem como atingir 
fins educativos. Muitos 
estados já cumprem essa 
determinação. Assim, a 
norma apenas inclui essa 
exigência no CTB, que é de 
1997, período em que a in-
ternet não era amplamente 
utilizada por esses órgãos.

A Comissão de Infraestrutura 
do Senado aprovou ontem (5) 
o projeto que garante o direito 
dos passageiros de viajarem 
com seus animais domésticos 
em linhas de transporte co-
letivo. É de autoria do atual 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, e será analisado pela 
Comissão de Fiscalização e 
Controle antes de seguir para 
o Plenário. O projeto define 
regras para a condução de 
animais domésticos nas linhas 
regulares nacionais, interes-
taduais e intermunicipais de 
transporte terrestre, aéreo e 
aquaviário. 

O peso do animal não poderá 
ser incluído na franquia de 
bagagem, sendo facultada à 
empresa a cobrança de valor 
adicional pelo transporte, 
conforme critérios determi-
nados pela agência reguladora 
de cada setor (ANTT, Anac e  
Antaq), que deverão estabe-
lecer os padrões mínimos de 
segurança, higiene e conforto 
para esse transporte. É exigida 
a apresentação de documento 
assinado por um veterinário, 
com no máximo 15 dias de 
emissão, que ateste as boas 
condições de saúde do animal. 

Será cobrada também a car-
teira de vacinação atualizada, 
na qual constem, no mínimo, 
as vacinas antirrábica e poliva-
lente. Os animais deverão estar 
devidamente higienizados e 
deverão ser mantidos em caixas 
de transporte apropriadas du-
rante toda a sua permanência 
no veículo. O descumprimento 
dessas normas poderá justifi-
car a recusa do embarque do 
passageiro.

O relator, senador Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB-PB), pro-
pôs outras duas emendas ao 
projeto, uma delas incluindo 
a ANTT e a Antaq no rol das 
agências responsáveis por 
supervisionar o transporte de 
animais e outra fazendo ajustes 
de redação, sem impacto no 
conteúdo. Caso seja aprovada 
pelo Plenário com essas alte-
rações, o projeto terá que re-
tornar à Câmara (Ag.Senado).

Donald Trump: “os anos de 
decadência econômica terminaram”

de Estado norte-americano, 
acrescentando que, há três 
anos, iniciou “o grande re-
gresso” do país. 

“Inacreditavelmente, a 
taxa média de desemprego 
durante o meu governo é me-
nor do que durante qualquer 
outra administração na his-
tória do nosso país”, afirmou 
Trump. Sobre o comércio, 
um dos pilares da atual ad-
ministração, o presidente 
dos Estados Unidos afirmou 
ter prometido aos cidadãos 
norte-americanos que ia 
impor taxas alfandegárias à 
China para resolver o roubo 
maciço de empregos. “Nossa 
estratégia funcionou”.

Depois de quase 18 me-
ses de “guerra” comercial, 
Trump assinou em dezem-
bro uma trégua parcial 
com Pequim e falou da 
substituição do Acordo de 
Livre Comércio da América 
do Norte (Nafta, na sigla 
em inglês), assinado com o 
México e o Canadá duran-
te o governo Bill Clinton. 
“Muitos políticos vieram e 
foram com a promessa de 
mudar ou substituit o Nafta, 
mas, no fim, não fizeram 
absolutamente nada. Ao 
contrário de muitos outros 
antes de mim, eu cumpro 
as minhas promessas”, 
declarou (ABr).
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Projeto assegura 
transporte regular 
de animais de 
estimação

Multas de trânsito e pontos 
na carteira devem estar na internet
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A proposta recebeu pa-
recer favorável do relator, 
senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES), que apresentou 
emenda para inserir essa 
mudança no artigo do CTB 
que trata das atribuições 
desse órgão. Outra emenda 
do relator impõe a exigên-
cia somente após 180 dias 
da aprovação da futura 
lei. O intuito, segundo o 
senador, é dar tempo para 
os órgãos de trânsito que 
ainda não disponibilizam 

essas informações a ajus-
tarem os bancos de dados 
e sistemas.

Contarato afirmou que a 
proposta segue o princípio 
da publicidade do serviço 
público. “Toda medida que 
vem para dar publicidade, 
até mesmo para o próprio 
motorista para fazer o 
controle das multas e ter 
mais cautela, ajudam a 
garantir a segurança no 
sistema viário”, assinalou 
(Ag.Senado).

O senador Paulo Paim (PT-RS) qualifi-
cou ontem (05) de “estatuto da confusão” 
a medida provisória que institui o Contrato 
Verde e Amarelo.

Embora defenda a devolução da MP 
905/2019, Paim considera positivo o 
acordo obtido entre governo e oposição 
deixando para depois do Carnaval a vo-
tação do relatório do deputado Christino 
Aureo (PP-RJ).

O senador criticou vários aspectos da 
medida que, em sua opinião, deveria 
ter sido desdobrada em várias MPs, e 
não incluir uma diversidade de temas, 
todos, segundo ele, nocivos para os 

trabalhadores. Um dos maiores proble-
mas da medida, de acordo com Paim, é 
a taxação do seguro desemprego, além 
da diluição do adicional de férias e do 
décimo-terceiro salário no provento 
mensal do funcionário, do corte pela 
metade na aposentadoria por invalidez 
e das 135 alterações na CLT incluídas 
na MP. 

“Vai aumentar o lucro do empregador, 
que poderá demitir o cidadão digamos 
com 55, 60 anos, mesmo que esteja lá há 
um bom tempo. E vai contratar passando 
a pagar praticamente a metade”, afirmou 
Paim (Ag.Senado).

Paulo Paim critica MP que institui 
o Contrato Verde e Amarelo




