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J. R. do Amaral Lincoln
TROVAS

GUERRA SANTA – Nenhu-
ma guerra é santa. Santa é a
paz. Os dois lados devem re-
pensar suas atitudes. O mun-
do enlouqueceu. Torçamos
para que o ocorrido na França
não traga problemas às Olim-
píadas de 2016, no Rio de Ja-
neiro.

AJUSTE FISCAL: LEVY SO-
FRE NOVO REVÉS – O Ministé-
rio da Fazenda foi surpreendi-
do com a decisão do governo
de reabrir pedidos de financia-
mento do PSI e reduzir cortes
em três bilhões de reais. Nos-
so comentário: De corte em
corte, este ajuste está se tor-
nando uma colcha de retalhos!

CVM INABILITA EIKE  – Para
cargo em empresa aberta, du-
rante período de cinco anos.
Nosso comentário: Por todos
os erros cometidos por este
senhor no mercado financeiro,
a inabilitação deveria ser de
cinquenta anos...

UNIÃO VENCE DISPUTA
BILIONÁRIA  – No Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ). Nosso
comentário: Parabéns ao go-
verno. Vença também no Su-
premo Tribunal, para onde se-
guirá o recurso!

CADÊ A LEI DA OFERTA E
PROCURA?  – Mesmo com ven-
da menor, preço do caminhão
sobe. O mesmo ocorre com os
automóveis.

ATÉ A SÓCIA? – Até mesmo
a petroleira francesa “Total”,
sócia da Petrobrás na explora-
ção do campo de Libra, vê fra-
gilidade na empresa brasilei-
ra.

IMÓVEIS – Vendas de imó-
veis novos caem 50% em São
Paulo. No acumulado do ano, a
comercialização atingiu o me-
nor patamar da série histórica.

BRASIL EDUCAR – USP pre-
vê déficit de R$ 543 milhões no
ano que vem. Nosso comentá-
rio: Parece que nos Estados
Unidos os formandos, quando
bem sucedidos no mercado de
trabalho, doam vultosos recur-
sos à universidade, como retri-
buição. Vamos fazer o mes-
mo? Seria uma boa!

MERCADO AUTOMOBILÍS-

TICO – A GM chinesa irá vender
Chevrolet para os americanos.

OS VILÕES QUE VIRARAM
“REMÉDIO” – É a vez do ovo,
que foi totalmente reabilitado à
condição de benfeitor da saú-
de. O motivo: descobriram que
ele é rico em fosfolipídios ou
lecitina, substância que evita
que o colesterol seja absorvido
pelas paredes do intestino e
conduzido para a corrente san-
guínea.

GOVERNO AMPLIA FISCA-
LIZAÇÃO DE BARRAGENS EM
MINAS GERAIS  – Ministro de
Minas e Energia anuncia mais
ações, recursos e pessoal,
após a notícia de que só foram
gastos 13,2% do previsto na
área. Nosso comentário: Con-
tinua a mesma história, depois
da tragédia, anunciam provi-
dências que deveriam ser to-
madas antes. E vai uma ques-
tão: por que a fiscalização das
barragens será feita somente
em Minas Gerais? Nos outros
Estados está tudo “nos confor-
mes” ou apenas em Minas te-
mos barragens?  Perguntar não
ofende!

MINISTROS DO STF – Vêem
Cunha em “desgraça”.

CORREIOS ESTÃO NA “UTI”
– E terão um prejuízo de R$ 900
milhões, diz novo presidente.

REPATRIAÇÃO DOS RE-
CURSOS – Com margem aper-
tada, Lei de Repatriação é apro-
vada. Nosso comentário: Fo-
ram 230 votos a favor e 213
contra. O motivo desta margem
apertada, a nosso ver, é que,
apesar de o governo precisar
urgentemente dos recursos, é
algo imoral!

IBAMA MULTA VOLKS-
WAGEN – Em R$ 50 milhões,
pela venda no Brasil de 17 mil
unidades da picape Amarok,
com dispositivo que frauda da-
dos de emissão de poluentes.
Nosso comentário: certamen-
te cabe recurso, mas a “Volks”
teve sorte. Se fosse nos Esta-
dos Unidos, esta multa teria
sido pelo menos de R$ 500
milhões.

Por hoje é só, tenham todos
uma ótima semana!

O Brasil terá que cobrir um
rombo orçamentário de R$ 30,5
bilhões em 2016 e ainda gerar
um saldo positivo de R$ 34,4
bilhões para não deixar que a
dívida pública continue cres-
cendo. Ou seja, o governo fede-
ral terá que fazer um ajuste fis-
cal de R$ 64,9 bilhões para que
o País comece a sair da crise
econômica.

Para evitar que a recessão
econômica atual se aprofunde,
o Brasil terá que fazer um ajus-
te cujo peso maior se dará pela
elevação da carga tributária. A
redução da despesa apresen-
tada pelo governo é insuficien-
te, cerca de R$ 26 bilhões, e
parte dela trata-se de mero
adiamento de gasto com o fun-
cionalismo. Os cortes mais sig-
nificativos, de R$ 8,6 bilhões,
ocorrerão nas áreas da saúde
e de moradia popular.

De imediato o País terá que
elevar impostos, algo que evi-
dentemente gera insatisfação
popular porque a carga tributá-
ria brasileira já é alta e o retorno
dos tributos sob a forma de
serviços prestados pelo poder
público é medíocre. No entan-
to, a atual situação pode ser
uma oportunidade para come-
çarmos a fazer uma reforma
tributária, que será algo inevitá-
vel mais à frente. O Brasil pre-
cisa começar a desburocratizar
seu sistema de impostos, que
custa R$ 44 bilhões por ano
para as empresas, e enfrentar
a sonegação, que este ano
deve bater em mais de meio
trilhão de reais. Se for para fa-
zer um ajuste, e ele é indispen-
sável neste momento, a ideia é
implementá-lo de tal forma que
se comece a resolver essas
questões também.

Ao invés de aumentar um
ou outro tributo entre os já exis-
tentes, como é o caso da Cide
sobre os combustíveis, como

O AJUSTE FISCAL
PODE COMEÇAR

A REFORMA TRIBUTÁRIA

alguns defendem, o País po-
deria começar a resolver seus
problemas fiscais usando a
CPMF, porque se trata de um
tributo simples, de baixo custo
e que combate a sonegação.
Ela seria implantada também
como um embrião para fazer a
reforma tributária. Ou seja, ela
seria recriada para o País co-
meçar a sair da crise fiscal e
seria o ponto de partida para a
construção de uma estrutura
de impostos mais amena para
o contribuinte e imune à eva-
são de receita.

A fim de sinalizar que o go-
verno efetivamente deseja co-
meçar a encaminhar uma re-
forma tributária, a CPMF pode-
ria vir com uma novidade que
seria a redução do ônus para
os trabalhadores e as micro e
pequenas empresas. Para
ajustar o orçamento a ideia é
aplicar 0,5% em cada lado das
operações nas contas corren-
tes bancárias para arrecadar
R$ 70 bilhões para o governo
federal e mais R$ 70 bilhões
para os Estados e os municípi-
os, que também estão em situ-
ação de penúria financeira. Em
compensação, os emprega-
dos seriam beneficiados com
a redução de 50% no recolhi-
mento mensal ao INSS e as
empresas optantes do Simples
teriam isenção da contribuição
previdenciária em 100%.

O Brasil precisa sair da atu-
al situação de desalento. É pre-
ciso deixar interesses meno-
res de lado e começar a resol-
ver os grandes problemas atra-
vés de ações ousadas e inova-
doras. A CPMF deve ser recria-
da para se transformar em um
tributo permanente, que gra-
dualmente substituiria os atu-
ais tributos, começando já pela
desoneração dos trabalhado-
res e das micro e pequenas
empresas.

O Cunha só nos afronta
com as mentiras que arruma...
Agora, ele faz de conta
que não tem conta nenhuma!

                 ***
Deixe a queda no passado,
e, no teu sonho, persiste:
quem cai não é derrotado;
derrotado é quem desiste.

                 ***
Amor lindo era o amor nosso...
Teu ciúme o fez perecer...
Sei que te amar já não posso,
mas não posso te esquecer.

Pesquisa do Ibope acaba
de mostrar a rejeição aos polí-
ticos. Lula, badalado e admira-
do em seus dois mandatos de
presidente, acaba de alcançar
55% de rejeição. Mas não só
ele, a presidente Dilma ou o
prefeito de São Paulo,
Fernando Haddad, estão no
fundo do poço da imagem.
Outros perfis como Serra (54%),
Aécio (47%), Ciro Gomes e
Alckmin (52%%) e até Marina
(50%%) entram na banda es-
cura da imagem. O que signifi-
ca isso? Ora, rejeição plena
aos políticos. Donde se pode
concluir que a campanha elei-
toral de 2016 será uma das
mais duras para os candida-
tos. Analisemos as causas que
alimentam o processo de re-
jeição aos governantes e re-
presentantes no Parlamento.

O primeiro fator é a falta de
compromisso do político para
com suas bases. As promes-
sas feitas ficam longe dos fei-
tos. As massas são manipula-
das e a mistificação se espraia.
Engodos, promessas mirabo-
lantes, escapismo. Essa é a
tônica do discurso de campa-
nha. Mas os tempos mudaram.
Para começar, a observação: o
povo não quer mais ser consi-
derado massa de manobra,
como ainda supõe uma cate-
goria de políticos ultrapassa-
dos, que pensa em se perpetu-
ar no poder com uma mala de
dinheiro na mão, uma promes-
sa na boca e a enganação do
aperto de mãos.

Existem, claro, milhões de
deserdados que abrigam sua
sobrevivência debaixo do man-
to cooptador dos feudos eleito-
rais. A fome destes, porém,
nem sempre constitui passa-
porte para a escalada do
clanismo, que reparte, periodi-
camente, os eleitores em blo-
cos amorfos, como se fossem
gado tocado por vaqueiro. A
fome também cria revolta. O
Bolsa Família já não faz a ale-
gria das margens. Está defa-
sado. Mais de 3 milhões de
pessoas que ascenderam à
classe C regridem ao patamar
da classe D. A autoestima se
esfacela. O desespero se alas-
tra em muitas partes do país,
principalmente nas regiões do
Nordeste, uma terrível seca
consome as energias e o bol-
so da população (gastam-se
R$ 200 mensais com cami-
nhões-pipa). O Brasil volta a
ser povoado pela miséria e
devastação.

Esta breve reflexão se faz
necessária para alertar os
gestores públicos e a massa
de candidatos que começa a
se posicionar no cenário. As
pesquisas mostram que o des-
prezo do povo pelos políticos
chegou ao limite máximo. A
classe está desprestigiada
porque não cumpre os progra-
mas, faz os mesmos discur-
sos, não se recicla, não sabe
ler as mudanças que ocorrem
na sociedade e, sobretudo,
porque continua fazendo da
política uma escada para fazer
negócios e ampliar oportuni-
dades. Há exceções.

A moldura social nesses
tempos de Operação Lava
Jato aponta para um cidadão
desconfiado, amargurado, ar-
redio, pronto para desferir um
palavrão na cara do político.
De tanto ser enganado, acos-
tumou-se com rodeios de po-
líticos. Os apertos de mão já
não fazem mais efeito, as ba-
tidinhas nas costas não mais
entusiasmam e promessas
entram por um ouvido e saem
por outro. O fato é que o Brasil
está todo ligado no que apura

HORA DE DAR O TROCO
de escândalos, com a aten-
ção voltada para os dirigentes.
A capilaridade social é propi-
ciada pela mídia massiva e
redes sociais. Uma denúncia,
um escândalo, os casos es-
cabrosos chegam aos confins
e batem nos ouvidos e cora-
ções periféricos com a força
com que chegam aos redutos
centrais. Certa homogenei-
dade sócio-cultural se esta-
belece para infelicidade de
alguns e felicidade geral da
maioria.

Fica-se sabendo que a
corrupção está sendo
investigada como nunca foi,
que casos obscuros explodem
quase todos os dias, respin-
gando nos donos da política
em seus arredores. Os políti-
cos acabam sendo identifica-
dos como integrantes da dete-
rioração que toma conta do
país, aqui caracterizada como
os jogos de influência, as bar-
ganhas, as benesses, a
corrupção desenfreada, o
nepotismo, o fisiologismo, o
grupismo, o empreguismo,
enfim, o clima de terra devasta-
da. A massa informativa corre
em círculos concêntricos até
as margens, conscientizando
grupos, categorias e classes.
A racionalidade se adensa.

Sob esse painel, emerge a
questão: com que cara um po-
lítico, candidato ou não, apare-
cerá, amanhã, em suas bases
para pedir o voto? Como os
maiores salários vão se apre-
sentar junto aos menores sa-
lários do país? Vai ser difícil
convencer as galeras que ele,
seja quem for, merece o voto.
Poucos terão coragem de dizer
que fizeram algo, mostrando o
que prometeram. Alguns se
despedirão da política. Mas
muitas caras novas aparece-
rão na paisagem. Haverá mui-
ta surpresa. A população co-
meça a fechar o ciclo da velha
política.

Só não vê quem estiver
ofuscado pelos áulicos, pelos
anéis edulcorados que cercam
governadores à moda antiga,
prefeitos ineficientes, deputa-
dos alheios ao que se passa
nas ruas e nos bairros, verea-
dores donos de feudos. A auto-
nomia chega às regiões.
A sociedade não mais se con-
tenta apenas em consumir
bens e serviços - educação,
segurança, saúde, transportes,
habitação - mas em participar
ativamente de sua própria rea-
lização. Pode-se designar
esse fenômeno de onda
autogestionária, que indica o
direito dos grupos à autodeter-
minação. São correntes que
fazem a animação cultural e
política nas regiões, nas cida-
des, nos bairros. Querem os
grupos desapossar as com-
petências tradicionais, avançar
sobre as estruturas de poder,
buscar meios próprios de co-
municação, abrir novas tubas
de ressonância social.

Cabe, aqui, lembrar que
outro forte movimento se de-
senvolve, em paralelo, descor-
tinando cenários novos. Trata-
se do regionalismo. As regi-
ões brasileiras sentem-se
mal atendidas e querem parti-
cipação maior no bolo tributá-
rio. Os Estados estão de pires
na mão coletando migalhas
do Planalto.

Não se enganem. Os olhos
do povo começam a enxergar
tudo, até as entranhas das ad-
ministrações. A energia do ci-
dadão, na campanha de 2016,
será capaz de moldar uma nova
feição administrativa para os
5.565 municípios brasileiros.
A conferir.

CONGRESSO DO SICOMÉRCIO
REÚNE REPRESENTANTES

DE TODO O PAÍS
Evento contou com a cobertura da Agência

Adjori Brasil de Jornalismo.

A atuação sindical patronal
foi o tema central das discus-
sões durante o Congresso Na-
cional do Sicomércio, realizado
pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), entre os dias 28
e 30 de outubro, no Rio de Janei-
ro. O evento contou com a parti-
cipação das 34 federações do
País, com mais de mil dirigentes
sindicais de todo o Brasil. 

O presidente da CNC, Anto-
nio Oliveira Santos (foto), afir-
mou que “nossas entidades, que
são responsáveis por mais de
50% do PIB do país, vieram aqui
para trocar experiências e infor-
mações, discutir seus proble-
mas e mostrar que suas con-
quistas são fundamentais para
o futuro o Brasil”. Afirmou tam-
bém, que “a alma do Sicomércio
está no micro, no pequeno e no
médio empresário e por isso
todos são bem-vindos a essa
edição de 2015, na bela cidade
do Rio de Janeiro”.

Os debates abordaram os
temas derivados de seis eixos
fundamentais para a atuação dos
sindicatos patronais, como as
relações sindicais, atuação
legislativa e gerencial, produtos
e serviços e comunicação. Os
encontros contaram com a pre-
sença de especialistas e líderes
da representação sindical dos
empresários do setor.

Temas como o projeto de lei
que amplia o regime tributário
do Simples Nacional, o novo
Código Comercial, a necessi-
dade da adequação da
terceirização à legislação,
desburocratização e as perspec-
tivas das relações de trabalho,
no atual cenário econômico, fo-
ram apresentados em 14 pales-
tras e diálogos.

Na abertura dos trabalhos, o
Ministro do Tribunal Superior
Federal (STF), Marco Aurélio
Mello, relatou otimismo em rela-
ção ao futuro do País e criticou a
volta da CPMF, que classificou
como um “verdadeiro confisco”.
Sem prazo para ser extinto, a
previsão é a de que o tributo seja
relançado pelo governo com

Foto: Bianca Backes/Adjori Brasil

uma tarifa de 0,2%, cobrada nas
operações de débito e crédito.
“Os senhores têm um papel re-
levante no cenário brasileiro. O
Brasil não precisa de mais leis,
acima de tudo, precisa de um
banho de ética. Que cada qual
faça sua parte!” afirmou Marco
Aurélio Mello.

A Substituição Tributária foi
abordada pelo jurista Ives
Gandra Martins, que defendeu a
adoção de uma alíquota nacio-
nal única do Imposto de Circula-
ção de Mercadorias e Serviços
(ICMS). “Os empresários do co-
mércio que na luta diária para
manter seus negócios, precisa-
rem reduzir seus preços para
competir e sobreviver, poderão
ser prejudicados pela substitui-
ção tributária, pagando mais do
que deveriam”, afirmou Ives
Gandra.

O deputado federal Alex
Canziani (PTB-PR) alertou para
a necessidade de se pensar
também na formação dos edu-
cadores, transformando os pro-
fessores em profissionais que
façam a diferença na educação
e saibam engajar os alunos.
Canziani sugeriu a criação, pelo
Senac, a entidade de qualifica-
ção profissional do Sistema
Comércio, de um centro de for-
mação de professores. “O Par-
lamento precisa saber mais
sobre o Sistema S, sobre a Con-
federação, o Sesc e o Senac.
Essas instituições podem ser
parceiras dos parlamentares e
assim poderemos encaminhar
novos projetos para beneficiar o
país”, afirmou Canziani.

A partir de 14 de dezembro, os
candidatos a obter Carteira Naci-
onal de Habilitação (CNH) na
categoria “B” (carro) terão, obri-
gatoriamente, que realizar cinco
horas/aula em um simulador de
direção veicular, uma delas re-
produzindo a condução em perí-
odo noturno. A exigência valerá
em todo o Estado de São Paulo
para o cidadão que se submeter
ao exame médico do processo
de habilitação, de acordo com
portaria do Departamento Esta-
dual de Trânsito de São Paulo
(Detran/SP), publicada na última
sexta-feira (6). As aulas no simu-
lador deverão ser realizadas de-
pois da conclusão do curso teó-
rico, de 45 horas/aula, e antes da
realização do exame teórico.

Quem for obter a CNH “B”
poderá realizar, opcionalmente,
até oito horas/aula no equipa-
mento, quatro simulando o am-
biente diurno e quatro o noturno,
de um total de 25 horas/aula de
aprendizagem prática. Já o cida-
dão habilitado na categoria “A”
(moto) que for adicionar a cate-
goria “B” (carro) poderá fazer até
sete das 20 horas/aula no simu-
lador, sendo três no ambiente
noturno.

No Estado de São Paulo, o
simulador de direção veicular é
utilizado de maneira opcional

PORTARIA DETERMINA
AULAS COM SIMULADOR
DE DIREÇÃO VEICULAR

pelo candidato desde 3 de julho
de 2014. Atualmente, existem
mais de mil simuladores cadas-
trados no Estado. Cerca de 311,5
mil aulas já foram registradas
no equipamento, que reproduz o
ambiente que o futuro motorista,
possivelmente, vivenciará nas
ruas, como chuva, neblina e ani-
mais na via, por exemplo, e a
convivência com pedestres, mo-
tociclistas, ciclistas e demais
usuários. A obrigatoriedade do
simulador foi estabelecida pelo
Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), através da resolução
543.

A legislação federal de trân-
sito não obriga que todos os
Centros de Formação de Con-
dutores (CFCs), as chamadas
autoescolas, adquiram o simu-
lador. A utilização do equipamen-
to pode ser compartilhada entre
os estabelecimentos comerci-
ais. A aquisição dos aparelhos
deve, porém, ser feita somente
junto às empresas homologa-
das pelo Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran). Pos-
teriormente, os simuladores
necessitam ser credenciados no
Detran/SP para integração ao
sistema informatizado do pro-
cesso de habilitação, o e-
CNHsp, o que permite o efetivo
registro das aulas realizadas.


