
O caminho da servidão 
do Coronavírus

"É tão fácil estar 
errado — e persistir 
em estar errado — 
quando os custos 
de estar errado são 
pagos por outros"´- 
Thomas Sowell 

Imagine um cozinheiro 
que fez um bolo com 
uma certa receita e 

todos que comeram ado-
eceram depois. Imagine 
que ele repete a receita e 
todos novamente passam 
muito mal. O mais lógico 
seria este padeiro jogar 
a receita fora e não mais 
utilizá-la. 

Infelizmente este é o 
caminho da receita errada 
que estamos tomando na 
solução desta pandemia, 
implementando uma ver-
dadeira socialização da 
nossa economia. Estamos 
abrindo mão de nossos 
direitos, bovinamente, 
acreditando que os polí-
ticos podem gerir melhor 
uma crise do que aqueles 
que produzem. 

Dentre as funções es-
senciais do Estado está 
a proteção da vida e da 
liberdade, mas é impres-
sionante o que o medo faz: 
durante a pandemia do 
Coronavírus ninguém tem 
protestado, nem mesmo a 
imprensa, sobre a nossa 
impressionante quebra de 
direitos pelo Estado. 

Se o governo já é a ins-
tituição mais poderosa e 
sempre presente em nos-
sas vidas —influenciando 
quase tudo em nosso dia a 
dia—, temos que entender 
que a preservação da vida 
deve incluir a preservação 
da liberdade. A liberdade 
não pode ser uma propos-
ta apenas para os bons 
tempos. Isso é uma ilusão 
gigantesca já provada pela 
história. Todo dia lemos 
que dívidas públicas são 
prorrogadas, confiscos 
estão sendo executados, 
e, pasmem, aumento de 
impostos já caminham pelo 
Congresso. Pior, até esta-
tizações já são autorizadas 
pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

Acreditar que o endivida-
mento do governo aumen-

ta a riqueza é acreditar que 
burocratas assalariados 
são gastadores mais sábios 
do que donos de dinheiro. 
Ora, precisamos relembrar 
que o governo não pode 
fazer crescer uma econo-
mia e muito menos gerar 
riqueza. Este é o papel do 
setor privado, onde um 
aumento nos gastos do 
governo significa o enfra-
quecimento dos geradores 
de riqueza. 

Convém trazer à tona que 
não estaremos entrando 
em uma recessão, mas sim 
em uma crise econômica 
sem precedentes, criada 
por imposição do próprio 
Estado com o desliga-
mento da economia. Se 
o Estado é o causador, o 
mínimo que se espera é 
um alivio tributário sobre 
aqueles que produzem, 
mas com exceção do go-
verno federal, nada se ve-
rifica nos níveis estaduais 
e municipais. 

Estamos deslizando para 
uma farra de gastos fiscais 
em altíssima velocidade. 
Mas não se esqueçam, dé-
ficits e endividamento go-
vernamentais são também 
uma questão moral crucial 
para a vida de cada brasilei-
ro. O governo deveria libe-
rar os recursos necessários 
para os vulneráveis, para 
preservação do emprego 
e empresários, através de 
severos cortes em seus 
gastos. Não há uma única 
sinalização de corte de 
despesas em nenhum dos 
poderes públicos, mas 
apenas aquilo que sempre 
assistimos: o aumento das 
despesas públicas. 

Estamos repetindo a 
receita catastrófica da 
estatização da vida produ-
tiva. Tenho sérias preocu-
pações que, uma vez que 
o Estado tenha expandido 
seu poder, sua expansão 
não será revertida. Quando 
esta crise acabar, precisa-
remos renovar a luta pela 
liberdade. Caso contrário, 
tenham a certeza de que a 
"cura" do governo para esta 
pandemia será muito pior 
do que a própria doença. 
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as Pequenas e Médias Empresas, que estão fechadas por determinação 
das autoridades governamentais, possam vender seus produtos por 
meio da plataforma de e-commerce da rede no país, onde tem uma 
forte presença. Ao acessar o site (https://www.novomundo.com.br/
marketplace) e clicar em “Seja parceiro”, as PMEs preencherão um 
cadastro e assinarão um contrato padrão. Com isso, o lojista recebe um 
link de acesso à plataforma, com usuário e senha, onde poderá postar 
seus produtos com fotos, descrição e preço. 

E - Trabalho Remoto
O home office deixou de ser benefício e se tornou a rotina de muitos profis-
sionais durante a crise. Quem gosta de trabalhar em casa e já está habituado 
a desenvolver todas as tarefas online é o candidato adequado para a área 
de Inovação da Stone, fintech de serviços financeiros e de pagamentos. O 
time oferece mais de 10 vagas para profissionais de tecnologia, que podem 
optar pelo trabalho remoto. No link (https://www.linkedin.com/jobs/search/? 
ocationId=OTHERS.worldwide&f_C=5231945&keywords=conta%20stone) 
há todos os detalhes para as novas oportunidades de emprego, que incluem 
vagas para desenvolvedores de software e designers

F - Limpeza de Hospitais 
A Unilever vai doar 50 toneladas para reforçar a limpeza de hospitais 
públicos de São Paulo e Rio. São itens da linha profissional, altamente 
concentrados, que podem render mais de 450 mil litros de produtos 
de limpeza. Em São Paulo, os produtos serão distribuídos para 26 
hospitais por meio das secretarias estadual e municipal de saúde. No 
Rio, a doação chegará a 26 hospitais estaduais. A empresa já havia 
feito outras doações, num total de R$ 3 milhões em produtos de 
higiene, limpeza e alimentos para pessoas em situação de vulnera-
bilidade social, lares de idosos e hospitais. Sabonetes, desinfetantes, 
sabão em pó e outros. 

G - Promoção da Música
Com as portas das salas de concerto fechadas, artistas e orquestras 
encontram maneiras alternativas de alcançar sua audiência. Entrando 

A - Fellini Virtual
A exposição "O centenário - Fellini no mundo", organizada pelo Instituto 
Italiano de Cultura em parceria com o CCBB, agora tem um tour virtual 
para os admiradores do cineasta italiano. Inaugurada em 20 de março, no 
espaço expositivo do BB, na Av.Paulista, a mostra está temporariamente 
fechada. O evento conta com cerca de 130 objetos do diretor, entre fotos, 
desenhos, documentos inéditos e figurinos originais dos filmes de Fellini. 
São dois tipos de visita virtual: uma comentada (https://www.youtube.
com/watch?v=GtpBscwxeYs) e uma versão breve: (https://www.youtube.
com/watch?v=HROwikLgl10).

B - Benefício em Conta
Clientes do Banco BMG que utilizam cartões do banco digital, terão um grande 
benefício ao completarem suas compras: a instituição anuncia o lançamento do 
"Volta Pra_Mim", um programa exclusivo de cashback duplo em que parte do 
dinheiro gasto volta para as mãos do consumidor. O reembolso será realizado 
tanto no crédito quanto no débito. O benefício faz parte da campanha #Pen-
sandoEmTodos, lançada pelo banco para estar ao lado de seus stakeholders 
em um momento sensível e delicado. Todos os clientes,incluindo torcedores 
que têm o cartão personalizado dos times parceiros (Corinthians, Vasco e 
Atlético-MG), poderão contar com o benefício em suas Benefício em Conta..

C - Facing the Giants 
Nesta quinta-feira (16), acontece a 11ª edição do Seminário Facing The 
Giants, evento promovido pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo, 
com o objetivo de fomentar e qualificar potenciais empreendedores. 
O evento tem como característica apresentar o empreendedorismo de 
maneira simples, objetiva e esclarecedora, para que as pessoas tenham 
a oportunidade de gerar utilidades e benefícios para a sociedade - e in-
clusive montar os próprios empreendimentos. As palestras terão início às 
19h com transmissão ao vivo pelo endereço (bit.ly/seminarioexito2020).

D - Apoiando as Vendas
A Novo Mundo, importante varejista do Centro-Norte com mais de 64 
anos de mercado, decidiu abrir as portas do seu marketplace para que 

nessa onda de promoção da música em tempos de distanciamento 
social, a celebrada pianista Linda Bustani acaba de lançar um canal 
no YouTube, para dividir com o público diversas gravações feitas ao 
longo de uma extensa e florescente carreira. A primeira postagem é 
uma gravação especial, feita quando ela tinha apenas 12 anos. Neste 
registro, ela interpreta o Concerto para Piano em Sol Menor, Op. 25, 
de Felix Mendelssohn, acompanhada pela OSB, sob a regência de Isaac 
Karabtchevsky. O canal pode ser acessado em: (https://www.youtube.
com/channel/UCqTEDSseJnhQ0AGeHm7BFRg).

H - Acesso à Leitura 
Para celebrar o Dia Mundial do Livro, comemorado no próximo dia 
23, a parceria entre a ViaQuatro, concessionária responsável pela 
operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, 
e a Tocalivros, serviço de streaming digital, promove o projeto Clube 
Digital de Leitura. Durante o mês de abril, a concessionária exibe 
vídeo nos monitores dos trens e estações da linha com um QR Code 
para download de audiolivro e informações sobre a plataforma digital 
que disponibiliza acesso gratuito a mais de 40 títulos, por meio do 
site (http://clubedigital.tocalivros.com/). 

I - Desafio para Profissionais
Realizado entre esta sexta-feira (17) e domingo (19), o HackaTrouble é 
definido como uma hackathon virtual (hack, que significa programar com 
excelência + marathon, maratona) que incentiva a geração de soluções 
para fazer frente aos impactos gerados pela pandemia do novo Corona-
virus em quatro eixos temáticos – Saúde, Mobilidade, Negócios e Social. 
O desafio é para equipes de 3 a 5 integrantes que reúnam expertise em 
desenvolvimento de software, sistemas e aplicativos, negócios e conhe-
cimento em pelo menos uma das quatro áreas foco do evento. A missão 
requer ainda soluções que possam ser aplicadas em um período de até 
quatro semanas. Acesse (www.hackatrouble.com.br) para saber mais.

J - Cursos Gratuitos
Várias escolas, instituições e empresas disponibilizaram cursos gratuitos 
na internet como forma de contribuir com a boa utilização do tempo. A 
Etus acaba de lançar o portal “sejoga.aí” que reúne em um único lugar, 
mais de 1000 cursos de diferentes áreas como administração, marketing 
digital, mobile, social media, liderança, desenvolvimento pessoal entre 
outros. A tecnologia busca e adiciona ao portal os cursos gratuitos 
disponíveis no mercado, para que qualquer pessoa possa acessar essa 
base. São mais de mil cursos, 40 instituições e 60 áreas diferentes, tudo 
centralizado em um único lugar, facilitando para as pessoas encontrarem 
o que querem aprender. Mais informações: (etus@etus.com.br).

O mês de março foi mar-
cado pela abertura 
de novos mercados 

para os produtos nacionais 
e ampliação das vendas em 
outros locais. O Egito, por 
exemplo, habilitou 42 es-
tabelecimentos brasileiros 
para fornecimento de car-
nes, sendo 27 de frango e 15 
de bovina, além da renovação 
da habilitação de 95 empre-
sas, (82 de carne bovina e 13 
de carne de frango). 

O governo egípcio também 
autorizou o início da impor-
tação de miúdos bovinos. A 
China atualizou a lista de 
estabelecimentos autoriza-
dos a vender pescado para 
o país asiático, o que não 
ocorria desde 2015. Agora, 
108 estão habilitados. Já a 
Indonésia acertou com o 
governo brasileiro uma cota 

No primeiro trimestre, as exportações do agronegócio 
somaram US$ 21,39 bilhões.
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Índices de 
confiança 
devem atingir 
mínimos 
históricos

Os índices de confiança 
Empresarial e do Consumi-
dor, medidos pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), de-
vem atingir seus menores 
patamares em abril. A cons-
tatação é das prévias dos 
dois indicadores divulgada 
ontem (14) pela FGV, que 
reúnem dados coletados 
até 13 de abril. A prévia do 
Índice de Confiança do Con-
sumidor caiu 22,1 pontos 
na comparação com o dado 
consolidado de março e 
atingiu 58,1 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos.

A prévia do Índice de 
Confiança Empresarial, 
que mede a confiança dos 
empresários da indústria, 
serviços, comércio e cons-
trução, recuou 53,7 pontos, 
em uma escala de zero a 200 
pontos, ou seja, 27,6 pontos 
a menos do que o resultado 
consolidado de março. En-
tre os setores pesquisados, 
as quedas foram as seguin-
tes: indústria (39 pontos), 
serviços (34,9), construção 
(29,1) e comércio (26,8 
pontos) (ABr).

Devidos aos efeitos da 
pandemia da Covid-19, o 
Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) projeta 
queda de 5,3% da econo-
mia brasileira este ano. A 
previsão para a queda do 
PIB foi publicada ontem 
(14) pelo FMI no relatório 
Perspectiva Econômica 
Mundial (World Econo-
mic Outlook, no título em 
inglês). No relatório di-
vulgado em janeiro, antes 
dos efeitos da pandemia 
da Covid-19 na economia 
brasileira, a previsão do 
FMI era que a economia 
brasileira cresceria 2,2% 
neste ano. 

Para 2021, a previsão 
é de recuperação, com 
crescimento do PIB em 
2,9%. A estimativa ante-
rior para o próximo ano 
era 2,3%. A previsão para 
América Latina e Caribe 
é de queda de 5,2% da 
economia, neste ano, e 
crescimento de 3,4%, em 
2021. “Todos os países 
enfrentam uma crise de 
saúde, um severo choque 
de demanda externa, um 
aperto dramático nas con-
dições financeiras globais 

A economia mundial deve apresentar queda de 3%, em 2020, 
e crescer 5,8% no próximo ano.
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Agropecuária: Brasil abre 
mercado e amplia exportação
Ao mesmo tempo em que garante o abastecimento interno durante a pandemia, a agropecuária brasileira 
continua ganhando espaço no mercado internacional

bovinos, sêmen suíno e carne 
de rã. A Colômbia oficiali-
zou a compra de milho de 
pipoca. Segundo a ministra 
da Agricultura, Tereza Cris-
tina, diante do atual cenário, 
algumas medidas sanitárias, 
que muitas vezes tornam os 
processos mais demorados 
ou eram usadas até como 
barreiras comerciais, “estão 
sendo deixadas para trás”.

No primeiro trimestre de 
2020, as exportações brasilei-
ras do agronegócio somaram 
US$ 21,39 bilhões. A partici-
pação do setor agropecuário 
no total das exportações 
brasileiras foi de 43,2%, su-
perior aos 42% registrados 
em 2019. Alguns produtos 
apresentaram crescimento 
significativo: soja, carnes, 
algodão, amendoim, uvas e 
sucos (Redação AI/SI).

extra de importação de 20 
mil toneladas de carne bovi-
na, o que aponta ampliação 
da participação brasileira, já 
que a Austrália é o principal 
fornecedor de carnes para os 
indonésios.

O Brasil também passará 

a exportar material genético 
de aves (como ovos férteis) 
para o Marrocos e os Emira-
dos Árabes Unidos.

Na América do Sul, a 
Argentina aceitou as cer-
tificações sanitárias para 
importação de embriões 

FMI prevê queda de 5,3% da 
economia brasileira

e uma queda nos preços 
das commodities, que terão 
forte impacto na atividade 
econômica dos exportado-
res de commodities”, diz o 
relatório.

A economia mundial deve 
apresentar queda de 3%, 
em 2020, e crescer 5,8% no 
próximo ano. Em janeiro, o 
FMI previa que a economia 
mundial cresceria 3,3% 
este ano. O FMI destaca 
que “foi uma revisão ex-
traordinária em um perí-
odo tão curto de tempo”. 
As economias avançadas, 
como os Estados Unidos, a 

Alemanha e o Japão, entre 
outros, devem ter queda 
de 6,1% no PIB, neste ano, 
e crescer 4,5% em 2021.

O FMI destacou que 
políticas eficazes são es-
senciais para prevenir 
resultados piores. "A prio-
ridade imediata é conter 
as consequências do surto 
de Covid-19, especial-
mente aumentando as 
despesas com saúde para 
fortalecer a capacidade 
e os recursos do setor, 
adotando medidas que 
reduzam o contágio”, diz 
o FMI (ABr).


