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A vaca, o vampiro 
e o Pinóquio

O Estado brasileiro 
jamais deixou de 
ser considerado por 
parcela significativa 
da elite política “cosa 
nostra”

No momento em que o 
Brasil entra de corpo 
e alma na folia carna-

valesca, vêm à mente três 
seres que resumem o reper-
tório de conceitos, mazelas 
e problemas que devastam 
as esferas da gestão, da 
política e da economia. São 
eles: a vaca, o vampiro e o 
Pinóquio. A vaca é a Grande 
Mãe, a deusa que, para o ho-
mem primitivo, se repartia 
nos rios, nas árvores, nos 
fenômenos naturais e que, 
entre nós, assume também 
a posição de entidade que 
encobre, abriga, defende, 
acalenta, aconchega.  

A vaca é o próprio Esta-
do, que acaba oferecendo 
suas tetas para milhares de 
brasileiros sugarem o leite. 
Muitos até que merecem, 
pois são exemplos de bons 
profissionais. Bolsonaro 
tenta cortar o acesso dos 
políticos às tetas do bovino, 
mas a lei de São Francisco 
é mais forte. O Estado 
brasileiro jamais deixou de 
ser considerado por parcela 
significativa da elite política 
“cosa nostra”, núcleo do 
domínio da Grande Famí-
lia, dos donos do poder, 
que cultivam o filhotismo, 
o nepotismo e o familismo, 
transformando a função pú-
blica em patrimônio pessoal. 

O país ainda é capenga 
em matéria de gestão do 
Estado, cujos pilares repou-
sam em critérios de mérito, 
racionalidade, controles, 
transparência, qualidade de 
serviços e descentralização. 
São milhões de servidores 
públicos – mais de 10 mi-
lhões - nas três instâncias 
federativas.  A mamãeza-
da, que, segundo Antônio 
Houaiss, é o “descaso ou 
conivência dos respon-
sáveis que dão cobertura 
a subordinados, em caso 
de imoralidade no serviço 
público”, constitui a base 
da muralha que esconde 
desvios e atos ilícitos, parte 
dos quais apareceu na mesa 
da Lava Jato. 

Eliminar essa chupeta 
com os instrumentos da 
modernização do Estado, 
implicando nova metodo-
logia para composição dos 
quadros públicos, é desafio 
permanente dos governos. 
Não adianta apenas fun-
dir ou enxugar estruturas 

sem que esse gesto leve 
a um profundo corte nos 
10% do PIB consumidos 
na administração pública. 
A vaca precisa evitar que 
bezerros estranhos invadam 
seu curral.

O segundo ente a ser eli-
minado é o vampiro. O suga-
dor de sangue só aparece na 
calada da noite, quando a es-
curidão profunda invade os 
espaços. O país, de norte a 
sul, é povoado de vampiros. 
São encontros na surdina 
para conluios, emboscadas, 
negociatas, tramoias contra 
o Estado. E assim o sangue 
da Nação é sugado. A receita 
para eliminar a vampiragem 
é única: raio de sol. Maços 
de alho e crucifixos não são 
suficientes para afugen-
tar vampiros. Com luz na 
cara, eles correm para suas 
tumbas e caixões, não se 
aventurando a arreganhar 
os dentes. Em suma, escan-
carar as administrações. Dar 
transparência aos atos. 

Por último, resta cortar o 
enorme nariz de Pinóquio, 
o boneco que domina os 
palcos da política. Pinóquio 
é a encarnação do Estado-
-Espetáculo. Da autoglorifi-
cação e também da mentira. 
Essa concepção deriva do 
conceito de política como 
teatro. Remonta aos tempos 
antigos, mas ganhou força a 
partir dos meados do século 
passado, com as campanhas 
políticas norte-americanas. 
Hitler recebia aulas de de-
clamação. Mussolini inflava 
seu personagem. Conside-
rava-se um perfeito ator.

No Brasil, a oratória en-
sinada pelo marketing é 
um exercício de prestidi-
gitação. O importante é a 
versão, não a verdade. E 
hoje as fake news invadem 
as redes sociais.  A palavra 
é usada para encobrir o 
pensamento, driblar a in-
tenção. Hordas de radicais, 
pagos, incluindo empresas 
especializadas em difundir 
mentiras, se expandem. A 
verdade pouco aparece em 
locuções encadeadas com 
sujeito, verbo e comple-
mento. 

O reino do Pinóquio ocupa 
todos os espaços.  Arabes-
cos, cosméticas exageradas, 
jargãos, discursos retum-
bantes e mentiras repetidas 
– esse é o dicionário usado 
por Pinóquio. O serrote para 
cortar o nariz de Pinóquio 
é a consciência. Façamos 
uso dela. 

(*) - Jornalista, é professor titular da 
USP, consultor político 

e de comunicação Twitter@
gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

A compra de imóveis 
é um grande desejo 
dos brasileiros em 

busca de aumentar a fonte de 
renda, mas exige uma grande 
quantidade de dinheiro - o 
que a maioria das pessoas 
não tem para aplicar. 

Com o aquecimento do 
mercado imobiliário no 
último ano, esse desejo se 
torna ainda maior. A recente 
alta chama cada vez mais 
atenção para o setor e mui-
ta gente se pergunta como 
investir em imóveis mesmo 
sem ter como comprar um. 
A boa notícia é que qualquer 
pessoa pode investir no se-
tor imobiliário sem precisar 
aplicar rios de dinheiro. Com 
pouco mais de R$ 100, você 
já pode se tornar um inves-
tidor do setor. 

Fundos imobiliários
Opção que tem atraído a 

muitos, o fundo imobiliário 
funciona como uma reunião 

Qualquer pessoa pode investir no setor imobiliário sem precisar 
aplicar rios de dinheiro.
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Internautas apoiam 
mais assentos para 
idosos em ônibus

Uma pesquisa de opinião do 
Instituto DataSenado apon-
ta que 62% dos internautas 
apoiam o aumento do núme-
ro de assentos para idosos, 
previsto em projeto do sena-
dor Carlos Viana (PSD-MG). 
O projeto altera de 10% para 
15% o percentual de assentos 
destinados a maiores de 65 anos 
em transportes coletivos públi-
cos urbanos e semi-urbanos. O 
senador Flávio Arns (Rede-PR) 
é relator da proposta.

Viana justifica o texto com 
base no aumento da média 
de idade da população, desta-
cando que o número de idosos 
teve crescimento desde 2003, 
quando o Estatuto do Idoso 
entrou em vigor. Para o sena-
dor, os idosos necessitam ter 
mais facilidades nos meios de 
transporte. "Há cada vez mais 
pessoas idosas de baixa renda 
que, em razão das conquistas 
sociais de nosso país, têm 
conseguido se mover mais 
na sociedade e, por meio da 
maior mobilidade, reduzir 
sua vulnerabilidade social", 
destaca Viana.

Realizada em janeiro pelo 
DataSenado, a enquete mos-
tra que 62% dos participantes 
concordam com o aumento do 
número de assentos destinados 
a idosos em transporte coletivo. 
Por outro lado, 33% discordam 
e 5% não responderam. A pes-
quisa teve 102 participantes e 
ficou disponível no Portal do 
DataSenado entre os dias 2 de 
janeiro e 3 de fevereiro de 2020 
(Ag.Senado).

As empresas e as ins-
tituições financeiras têm 
até esta sexta-feira (28) 
para enviar aos contri-
buintes os comprovantes 
de rendimentos referen-
tes ao ano passado. Os 
informes são usados para 
o preenchimento da decla-
ração do IRPF 2020, cujo 
prazo de entrega começa 
na segunda-feira (2). Os 
dados não precisam ser 
enviados pelos Correios. 
Os comprovantes podem 
ser mandados por e-mail, 
serem baixados na internet 
ou divulgados em apli-
cativos para dispositivos 
móveis. 

Os documentos de ren-
dimento servem para a 
Receita Federal cruzar 
informações e verificar 
se o contribuinte preen-
cheu dados errados ou 
sonegou imposto. Os do-
cumentos fornecidos pe-
los empregadores devem 
conter os valores recebi-
dos pelos contribuintes 
no ano anterior, assim 
como detalhar os valores 
descontados para a Pre-
vidência e o IR recolhido 
na fonte. Contribuições 
para a Previdência Com-
plementar da empresa e 
aportes para o plano de 
saúde coletivo devem ser 

Cartilha online sobre novo 
coronavírus

Uma universidade de medicina no Japão publicou uma 
cartilha online que explica como as pessoas podem se 
proteger do novo coronavírus.

Mitsuo Kaku, especialista em doenças infecciosas e 
professor da Universidade de Medicina e Farmácia de 
Tohoku, lidera a equipe que elaborou a cartilha. O do-
cumento oferece informações atualizadas sobre como o 
vírus se espalha e o que as pessoas podem fazer em suas 
casas para evitar contaminação.

A cartilha recomenda que apenas um membro específico 
da família seja responsável por cuidados a uma pessoa 
que esteja apresentando sintomas. Os cuidadores desig-
nados devem utilizar luvas e máscara cirúrgica, lavar as 
mãos frequentemente e medir a sua própria temperatura 
duas vezes ao dia.

As pessoas também são aconselhadas a utilizar 
pratos e talheres separados para as refeições, além 
de deixá-los de molho em desinfetante por pelo me-
nos cinco minutos antes de lavá-los. Roupas também 
devem ser deixadas de molho por pelo menos 10 
minutos em água com temperatura de 80º Celsius 
antes de serem lavadas. 

Os cômodos devem ser ventilados de 5 a 10 minutos 
a cada uma ou duas horas. Kaku disse ter esperança de 
que as pessoas que lerem a cartilha consigam diminuir 
seu risco de contrair o vírus e possam sentir-se mais 
seguras em seu dia a dia (NHK/ABr).

Como investir em 
imóveis sem comprar um
Muita gente se pergunta como fazer o dinheiro render para ter mais estabilidade financeira. 
Com a poupança em baixa, uma alternativa é começar a investir

mais simples e acessível de 
investir e conseguir ótimos 
retornos nesse mercado. A 
partir de valores bem me-
nores, é possível ter parti-
cipação em vários imóveis, 
sem precisar lidar com as 
responsabilidades de um 
proprietário. 

O investidor também conta 
com muita flexibilidade no 
investimento, já que as cotas 
podem ser negociadas na 
bolsa, com maior liquidez, 
e é possível obter isenção 
de Imposto de Renda na 
distribuição de dividendo. 
Mas por onde começar? 
Contratar uma boa gestora 
de investimentos é funda-
mental. Isso permitirá que 
você conte com o auxílio de 
profissionais especializados 
que, além de intermediar as 
operações, poderão prestar 
uma consultoria específica 
e de qualidade. 

(Fonte: Diego Siqueira, da 
TG Core Asset Management).

de investidores interessados 
no mercado de imóveis. A 
grande diferença é que eles 
se juntam para adquiri-los, 
de modo que cada partici-
pante pode comprar a quan-
tidade de cotas que desejar. 
Dessa forma, é possível 
que qualquer pessoa tenha 
participação nos resultados 
de diversos imóveis e até 
grandes empreendimentos, 

como shopping centers e 
prédios comerciais. 

Na prática, os fundos 
imobiliários contam com 
uma gestão profissional, 
que é responsável por sele-
cionar os imóveis com boas 
condições de rentabilidade 
para direcionar os recursos 
dos investidores. Assim, os 
fundos imobiliários - ou FIIs 
- são uma maneira muito 

Comprovantes para Imposto de Renda 
devem ser enviados até amanhã

Os informes são usados para o preenchimento 
da declaração do IRPF 2020.
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informados, caso existam.
Os aposentados e os pen-

sionistas do INSS podem 
pegar os comprovantes na 
internet. O documento está 
disponível na página Meu 
INSS ou no aplicativo de 
mesmo nome disponível 
para os sistemas Android 
e iOS. O segurado deve 
digitar a mesma senha 
para consultar os demais 
extratos. Caso não tenha 
senha, basta seguir os pas-
sos informados pelo site. 
Planos de saúde individuais 
e fundos de pensão também 
são obrigados a fornecer os 
comprovantes, cujos dados 
serão usados para o contri-
buinte deduzir os valores 
cobrados no Imposto de 
Renda. 

Os bancos e corretoras de-

vem informar os valores de 
todas as contas correntes e 
de todos os investimentos. 
Caso o contribuinte tenha 
conta em mais de uma 
instituição, deve obter os 
comprovantes de todas 
elas.

Caso o contribuinte não 
receba os informes no 
prazo, deve procurar o 
setor de RH da empresa 
ou o gerente da instituição 
financeira. Se o atraso per-
sistir, a Receita pode ser 
acionada. Se não receber 
os dados certos antes de 30 
de abril, o contribuinte não 
deve perder o prazo e ser 
multado. É possível enviar 
uma versão preliminar da 
declaração e depois fazer 
uma declaração retificado-
ra (ABr).

A Comissão Europeia disse 
que o novo coronavírus já 
afeta a economia europeia, 
especificamente devido 
à influência da China nos 
mercados da região, mas 
adiantou não ser ainda pos-
sível fazer uma "previsão 
séria" sobre esse impacto. 
"Os acontecimentos re-
centes apontam para uma 
materialização parcial desse 
risco, por isso teremos um 
impacto, tendo em conta que 
a China representa 18% do 
PIB mundial, mas ainda não 
é possível fazer uma previsão 
séria", declarou o comissário 
europeu da Economia, Paolo 
Gentiloni, conferência de 
imprensa em Bruxelas.

Discursando na apresen-

Comissário europeu da Economia, 
Paolo Gentiloni.
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Novo coronavírus afeta economia europeia
"A única certeza que temos 

é de que vamos ter impacto 
econômico" do coronavírus 
na economia europeia e 
"existe alguma preocupação" 
relativamente a isso, admitiu 
Paolo Gentiloni, ao admitir 
que: "Quantificar isso com 
previsões não é algo que 
vamos fazer para já".

As bolsas europeias estão 
operando no vermelho, pres-
sionadas pelo surto da doen-
ça, com as suas consequên-
cias econômicas dominando 
a atenção dos investidores. 
Com o surto do coronavírus, 
os investidores têm cada 
vez mais depositado os seus 
ativos em ouro, em uma ten-
tativa de evitar exposição a 
ativos de risco (ABr).

tação do pacote de inverno 
da Comissão Europeia do 
semestre europeu, que inclui 
análises macroeconômicas 
dos 27 Estados-membros 
da União Europeia (UE), 

Gentiloni disse que o surto 
do Covid-19 "está evoluindo 
dia após dia", e está sendo 
monitorado pelos serviços 
técnicos de Economia do 
executivo do bloco.




