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*GAUDENCIO TORQUATO

INVESTIMENTOS PARA
DEPENDENTES – Especia-
listas em aplicações
patrimoniais são unânimes
em indicar títulos públicos
indexados à inflação como o
melhor investimento para os
filhos. 

SAÚDE PÚBLICA  – Com
1,4 milhão de casos, dengue
bate recorde. Nosso comen-
tário: Vamos redobrar nos-
sos cuidados, em razão das
altas temperaturas previstas
para o próximo verão.

PLANOS DE SAÚDE  –
Perdem 164 mil clientes só
em setembro. Nosso comen-
tário: Teria sido em razão da
crise que atravessamos?

AGÊNCIAS REGULADO-
RAS EM RISCO – Projeto de
Lei em trâmite no Senado
tem por finalidade acabar com
autonomia das agências, com
a criação da câmara de su-
pervisão regulatória, vincula-
da à Presidência da Repúbli-
ca.

MANTEGA RECONHECE
NECESSIDADE DE AJUSTE
– Mas defende estímulos re-
alizados em sua gestão. Nos-
so comentário: Ele voltou a
emitir opinião. Cuidado!

111 CATEGORIAS PRO-
FISSIONAIS FECHAM
ACORDOS COM REDUÇÃO
DE SALÁRIOS  – Nosso co-

mentário: Um pirulito para
quem descobrir a razão!

CUNHA DIZ QUE ABRI-
RÁ IMPEACHMENT SE
JANOT PEDIR SEU AFAS-
TAMENTO DO CARGO  –
Sem comentários!

CHEGOU A SUA VEZ GO-
VERNADOR – Alckmin é vai-
ado por professores no interi-
or. Nosso comentário: Quem
mandou fechar as escolas
estaduais?

COMISSÃO DA CÂMA-
RA FEDERAL LIBERA O
PORTE DE ARMA  – Nosso
comentário: Podem esquecer
tudo que disseram sobre as
vantagens do desarmamen-
to.

UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE SÃO PAULO
(UNIFESP) CANCELA CI-
RURGIAS DE RETINA  – Por
falta de material...

ALIMENTOS: ANTES
ERAM VILÕES E AGORA
VIRARAM REMÉDIOS  – Vi-
nho, tomate, ovo e carne de
porco.

IMPORTANTES E TRA-
DICIONAIS INDÚSTRIAS DE
TATUÍ – Passam para propri-
edade de americanos. Nosso
comentário: Primeiro foi a
Delmar, e agora, a Rontan.

Por hoje é só, tenham to-
dos uma ótima semana.

* Marcos Cintra

* Marcos Cintra  é doutor em Economia pela Universidade de Harvard (EUA) e
professor titular de Economia na FGV (Fundação Getulio Vargas). Foi deputado federal
(1999-2003) e autor do projeto do Imposto Único.

De imediato, o Brasil terá
que aumentar impostos para
enfrentar a crise fiscal. Mais à
frente, o País vai precisar vol-
tar a discutir a estrutura das
finanças públicas, e ai entra a
reforma tributária, adiada há
pelo menos vinte anos. A so-
ciedade brasileira está can-
sada de saber que o País tem
o pior sistema de impostos
do mundo. Porém, existe uma
evidente falta de sintonia en-
tre o que o contribuinte e as
empresas desejam e o modo
como os políticos agem. O
Brasil necessita de uma es-
trutura tributária simples, de
baixo custo e imune à sone-
gação, mas ela não vem.

Há três formas de mexer
na caótica estrutura de im-
postos brasileira. A primeira
é continuar realizando altera-
ções pontuais como vem ocor-
rendo nos últimos anos. A
segunda é levar adiante um
projeto convencional, que ape-
nas junte alguns tributos so-
bre uma base tradicional
como o valor agregado. A ter-
ceira forma é investir em um
modelo inovador baseado na
era da informática e da
automação.

A primeira forma de fazer
uma reforma tributária, atra-
vés de alterações pontuais,
contempla ações como me-
xer nas bases de cobrança,
mudar alíquotas e a forma de
cobrar impostos e criar novos
tributos. Essa foi a tônica nos
últimos anos com medidas
envolvendo, por exemplo, o
PIS/Cofins, ICMS e CSLL.
Esses tributos passaram por
modificações, com o objetivo
único de aumentar a arreca-
dação.

O predomínio das ações
pontuais gerou um
“Frankenstein tributário” horri-
pilante no Brasil. A complexi-
dade cresceu de modo absur-
do e hoje exige que uma em-
presa gaste 2.600 horas no
ano apenas para cumprir as
obrigações com o fisco, en-
quanto que a média mundial é
de 261 horas. Toda essa buro-
cracia impõe um custo anual
ao setor produtivo da ordem de

TRÊS FORMAS DE FAZER
A REFORMA TRIBUTÁRIA

R$ 44 bilhões. Nesse cenário
a sonegação é estimulada e a
estimativa é que ela ultrapas-
se este ano a marca de meio
trilhão de reais.

A segunda forma de fazer
uma reforma tributária é
implementar um projeto con-
vencional que junte meia dú-
zia de tributos sobre uma base
restrita, como o valor agrega-
do. Essa é uma proposta que
os burocratas desejam, por-
que ela mantém uma estrutu-
ra não muito diferente da que
existe hoje e eles continuari-
am exercendo o poder que
adquiriram. Óbvio que tal uni-
ficação gera alguma econo-
mia operacional, mas cria um
imposto único, com alíquota
de mais de 30%, e preserva
um sistema declaratório, de
elevado custo administrativo
às empresas e ao governo. É
um campo fértil para a sone-
gação, que hoje equivale a
9% do PIB do país.

O terceiro modo de
implementar uma reforma tri-
butária é investir em um mo-
delo baseado na
informatização dos bancos.
O Brasil possui um dos siste-
mas bancários mais sofisti-
cados e integrados do mun-
do, situação que combinada
com o fato de 97% de todo o
dinheiro na economia circular
nas contas correntes permite
criar um imposto único sobre
a movimentação financeira,
um IMF, com alíquota reduzi-
da. Trata-se de um projeto
que atende as necessidades
do País, já que simplifica a
burocrática estrutura fiscal,
combate a sonegação e re-
duz o absurdo custo adminis-
trativo que envolve os tribu-
tos.

O IMF é a reforma tributá-
ria que o Brasil precisa. A
escolha entre esse projeto, a
proposta convencional e a
continuidade das ações pon-
tuais fará a diferença entre
um País próspero, que valori-
za quem produz, e uma na-
ção que atende apenas os
interesses de uma minoria,
que ganha com a burocracia
e a sonegação.

A maior avalanche de pro-
blemas de nossa contempo-
raneidade – junção de crises
nas esferas política, econô-
mica, de gestão e no campo
da moral – sinaliza um ama-
nhã radiante. Excesso de
otimismo? Vejamos.

Primeiro, a constatação:
há um animus animandi no
Brasil que sinaliza para a
racionalidade, estreitando as
torrentes de emoção. A soci-
edade toma consciência de
sua força, da capacidade que
tem para pressionar e exigir.
Trata-se da ascensão do con-
ceito de auto-gestão técnica,
de uma aculturação lenta,
porém firme, no sentido de
fazer predominar a razão so-
bre a emoção. O crescimen-
to das cidades e, por
consequência, as crescen-
tes demandas sociais; o sur-
to vertiginoso do discurso crí-
tico, revigorado por pautas
investigativas e denunciado-
ras feitas pela mídia; o repú-
dio à velha política que gera,
por todos os lados, movimen-
tos de revolta e indignação; e
a extraordinária organicidade
social, que aparece na multi-
plicação das entidades inter-
mediárias, hoje poderoso foco
de pressão sobre o poder
público – formam, por assim
dizer, a base de um longo
processo de mudanças.

As conseqüências se fa-
rão sentir no fortalecimento
do edifício democrático. Si-
naliza-se um vento favorável
à democracia direta, aquela
que nasceu em Atenas dos
IV e V séculos, quando os
cidadãos, na praça central,
podiam se manifestar direta-
mente sobre a vida do Esta-
do. Vivenciamos, hoje, uma
borrasca que respinga sobre
a democracia representativa,
tendo como causa o declínio
dos mecanismos clássicos
da política, dentre eles, o
arrefecimento ideológico; a
pasteurização partidária; o
enfraquecimento dos Parla-
mentos; a desmotivação das
massas eleitorais; o
descumprimento das promes-
sas da democracia (justiça
para todos, educação para a
cidadania, combate ao poder
invisível, entre outras citadas
por Norberto Bobbio em seu
excelente O Futuro da De-
mocracia).

É fato inegável que um
dos avanços se dá pela pas-
sagem da democratização do
Estado para a democratiza-
ção da sociedade. Esta de-
mocracia social é fruto de um
poder ascendente que se
consolida pela força emer-
gente das entidades que fa-
zem intermediação de inte-
resses de grupos e setores.
A sociedade se torna cada
vez mais policrática, multipli-
cando os centros de poder,
muitos deles assumindo po-
sições  diferentes da visão
das instituições do Estado.
Intui-se que cresce, entre nós,
o modelo de autogestão téc-
nica, que se enxerga em
Nações desenvolvidas, pelo
qual o cidadão sabe o que
quer e escolhe os meios para
alcançar suas metas.

O fato é que uma socieda-
de mais plural e participativa
– como a que se começa a
enxergar no País – propicia
maior distribuição de poder;
maior distribuição de poder
abre caminhos para a demo-
cratização social; por conse-
guinte, a democratização da
sociedade civil amplifica a
democracia política. Cami-
nhamos firmes nessa dire-
ção e a prova mais eloquente
de tal tendência se verifica na
formidável malha de centros

A FORÇA QUE
VEM DAS MARGENS

de influência instituídos em
todos os âmbitos.

Esse fenômeno enfraque-
ce o poder político representa-
do pela instituição parlamen-
tar? De certo modo, sim. A
formação de novos pólos de
poder no meio e nas margens
também se ancora na falta de
respostas adequadas por par-
te da representação política.
Partidos políticos constituem
um ente amalgamado, massa
incolor, sem matiz ideológico.
Seus integrantes, idem.
Desnaturam suas identidades
e não possuem  propostas
substantivas. O declínio geral
das ideologias, apenas para
lembrar, decorre da débâcle do
socialismo clássico, da
globalização e da interpene-
tração de fronteiras entre paí-
ses.

No campo do pensamen-
to, as doutrinas se aproxi-
mam e se fundem, resultan-
do na desideologização do
discurso político, até porque
as lutas do passado – trava-
das sob o manto da clivagem
ideológica – perderam senti-
do. Os novos adereços dou-
trinários procuram compor
vertentes do liberalismo com
sobras do socialismo e, como
resultado, desenvolve-se a
modelagem social-democra-
ta.

As oposições perdem vi-
gor. O oposicionismo, nos
dias de hoje, se dá menos em
função de uma visão
programática e mais em fun-
ção de projetos circunstanci-
ais (e pessoais) de poder,
centrados no pragmatismo e
inspirados nas demandas dos
novos núcleos de pressão.
Por outro lado, a ação política
voltada para a conquista do
poder leva em consideração
a micropolítica de grupos re-
gionais. Dessa forma, o pro-
cesso político no Brasil se
estreita.

E o que resulta dessa nova
engenharia social e política?
Uma força ascendente-
centrípeta, de baixo para cima
e de fora para dentro, que
reforça a democracia repre-
sentativa, inoculando-a com
valores da democracia direta,
entre os quais manifestações
e demandas dos cidadãos
nas assembléias de suas
entidades. Esse empuxo se
contrapõe à força descenden-
te-centrífuga, de cima para
baixo e dentro para fora, a
cargo dos poderes da Repú-
blica e da tecnoestrutura go-
vernamental.

Que impactos essa alte-
ração provocará na feição so-
cial? O fortalecimento da de-
mocracia participativa; a des-
coberta pelos cidadãos de
que seu voto é a principal
arma de defesa da cidadania;
a instigação para que
grupamentos e setores se
organizem em torno de enti-
dades; a mudança nos pa-
drões tradicionais da política;
o fechamento do ciclo do en-
godo, da mistificação e da
corrupção.

Antes disso, o País mais
afundará. O fundo do poço
está por vir. Temos, porém,
condições de fazer com que
o Brasil volte, mais adiante, a
caminhar firme. Como lem-
bra o poeta Carlos Ayres
Britto, ex-presidente do STF:
“o fundo do poço pode não ser
de areia movediça. Pode até
nem ser de chão batido. Mas
de molas ejetoras, a depen-
der de quem despenca. Foi o
que me disse uma velha ciga-
na flamenca”.

Temos de acreditar que o
Brasil será ejetado na dire-
ção de horizontes mais lar-
gos e promissores.

J. R. do Amaral Lincoln
TROVAS

Sinos, por quem vós dobrais?...
(Perguntamos, angustiados)
E os sinos: – “Por vós, mortais,
que, em breve, serão finados!”.

                  ***
Na gangorra desta vida,
é bem triste o que acontece:
sobe o jovem na descida;
na subida, o velho desce.

                  ***
Esperar-te, não vou mais,
e digo a razão,  querida:
meu amor – longo demais –
não cabe em tão curta vida.

ASSINE O JORNAL INTEGRAÇÃO
FONE: 3305-6674

Dia 17 de novembro, às 19
horas, no Salão Villa-Lobos, na
Rua São Bento, nº 415, o aluno
Daniel Bortolini Barilli, do Con-
servatório de Tatuí, apresenta
show de formatura do curso de
guitarra. A apresentação trará
obras de “Começo”, seu novo
trabalho de música instrumen-
tal. O show, com entrada gratuita
ao público, terá orientação do
professor Fábio Leal e coorde-
nação de Érica Masson, respon-
sável pela área de MPB e Jazz do
Conservatório.

Serão apresentadas neste

GUITARRISTA APRESENTA
SHOW DE FORMATURA

show obras compostas por
Daniel Bortolini: “Começo”, “Seis
pras Oito”, “Samba Elegância”,
“Garibaldi à Tatuí”, “Em Porto
Alegre”, “Companheiros”, “Baião
pro Jimi”, “Toninga”, “Águas de
Setembro” e “Bele”. Daniel rece-
berá também músicos convida-
dos, como Fábio Leal
(contrabaixo elétrico), Rodrigo
Marinônio (bateria), Leonardo
Ferrarini (piano), Diego Garbin
(trompete), Daniel Barden (vio-
lão aço), Anderson Bruno Perei-
ra (trombone), Carlos Stocco (vi-
ola) e Cibele Sabioni (voz).

MINISTRO TATUIANO COMPLETA
70 ANOS E FICA NO SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL

Dia 1º de novembro, o mi-
nistro Celso de Mello comple-
tou 70 anos e permanece no
Supremo Tribunal Federal
(STF). Ele pode ficar em seu
cargo na Suprema Corte em
decorrência de Emenda Cons-
titucional, aprovada pelo Con-
gresso Nacional, que aumenta
de 70 para 75 anos a idade de
aposentadoria compulsória dos
ministros do STF.

A alteração na idade de
aposentadoria terá impacto na
composição, entre outros, do
Supremo Tribunal Federal. Pela
regra antiga, até 2018, cinco
ministros alcançariam 70 anos
e seriam aposentados. Dessa
forma, a presidente Dilma
Rousseff terminaria o mandato
tendo escolhido a maioria dos
ministros da corte. Com a
ampliação da aposentadoria,
ela perderá esse poder de es-
colha se os atuais ministros
permanecerem no cargo até o
limite de 75 anos, deixando de
gerar vaga a ser preenchida.

Ministro Celso de Mello - Foto Carlos Humberto - STF.

No domingo passado, o
ministro Celso de Mello co-
memorou seu aniversário em
São Paulo com amigos de
Tatuí e sua família. A respeito
da compulsória aos 75 anos
ela faz uma observação sobre
seu caso à reportagem do
Jornal Integração. Se ele se
aposentasse aos 70 anos –
que ele considera como ver-
dadeira morte burocrática
para o funcionário público – a
União deveria nomear um novo
ministro em seu lugar. Além
de pagar sua aposentadoria,
o Governo Federal deveria ar-
car com os custos da nome-
ação de um novo membro
para a Suprema Corte, one-
rando os cofres públicos. Pelo
seu alto saber jurídico, a pre-
sença do tatuiano no Supre-
mo Tribunal Federal (STF),
como reflete uma opinião ge-
ral,  é um verdadeiro alento
para a segurança jurídica e
para os militantes na área do
Direito no  Brasil.


