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Todos sabem que não existe almoço grátis e também que mágicas não duram muito tempo. Após o segundo turno, o
governo já elevou juros – que devem subir novamente dia 3. A inflação pode até fechar no limite máximo de 6,5%,
mas graças a adiamento de alta efetiva nos combustíveis e uso da taxação sobre gasolina, a Cide, não para os cofres
da União, mas para compensar os custos das refinarias. As contas externas vão apresentar um grande rombo e, com
os juros em alta, fica mais difícil pagar os encargos da dívida pública. Especialistas afirmam que as contas terminarão
o ano zeradas e, levando-se em conta o gasto com juros, haverá saldo negativo de 5% do Produto Interno Bruto (PIB).

Como não parece provável que Dilma Rousseff vá impor redução drástica nos gastos do governo, os técnicos que
especulam – no melhor sentido da palavra – para saber o que vem pela frente acham que não há como se fugir de
alta de impostos. Em alguns casos, a União pode apenas subir alíquotas, sem ter de pedir autorização ao Congresso.
Já se o objetivo for recriar um imposto como o do cheque, o Planalto terá não só de convencer Câmara e Senado,
mas também promover debate na opinião pública. Afinal, estamos no século XXI e no tempo das redes sociais. No
caso da CPMF, ficaria difícil ser contra verba para a saúde, mas, quando existia, o imposto do cheque era desviado
para pagar juros; do mesmo modo, uma contribuição destinada a financiar a seguridade social, a Cofins, não aparece
nas contas da previdência, mas fica sob a tutela da Secretaria do Tesouro Nacional.

Quem diz que vai ter saldo de 2% do PIB, em 2015, não é a oposição, mas o próprio governo, no projeto de lei de
orçamento. A não ser que se descubra uma nova mina de ouro, como Serra Pelada, fatalmente virá por aí aumento
de impostos.

Esclarecimento

Líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio, a Novelis confirma que realmente fechou fábrica em Ouro
Preto (MG), “por conta do cenário adverso para alumínio primário no Brasil”, tendo de demitir 350 empregados. Ao
contrário do que foi denunciado por sindicalistas e citado nesta coluna, a empresa não passou a revender energia
elétrica, mas vendeu oito pequenas centrais hidrelétricas e sua participação de 50% em outra usina. A companhia
acrescenta que, após as demissões, criou núcleo para dar apoio profissional e ajudar na recolocação o que, em uma
cidade como Ouro Preto, é algo limitado, diante do restrito mercado de trabalho.

Gandra e a Previ

Nesses tempos conflituosos, associações de pessoal do Banco do Brasil têm se queixado de atos da Previ,
notadamente do pagamento de altas aposentadorias a ex-executivos e transferência de saldos da Previ para o BB, o
que foi determinado pela Resolução 26 da Caixa de Previdência do Banco do Brasil (Previ).

Diante disso, líderes dos bancários procuraram, em São Paulo, o jurista Ives Gandra. Em resposta verbal, Gandra disse
que “os recursos existentes em conta de reserva especial não podem ser revertidos ao patrocinador, o Banco do
Brasil, pois tal operação é ilegal, por extrapolar os ditames da legislação vigente”. Assim, sugeriu Gandra que deverá
ser desenvolvida fundamentação jurídica contra tal ilegalidade, o que deverá ser juntado a processo no Ministério
Público Federal, como reforço às razões já contidas em pleito já iniciado.

Dessa forma, o grupo que esteve com Gandra repassou à presidente da Federação das Associações de Aposentados e
Pensionistas do Banco do Brasil, Isa Musa, todos os contatos, para que os entendimentos sejam continuados junto a
Gandra. Para quem não sabe, a Previ, fundada em 1904, antes da previdência oficial, é o maior fundo de pensão do
país. Seus beneficiários não querem correr riscos por decisões errôneas ou até ilegais.

Desmatamento

Informa o Instituto Amazon que o desmatamento subiu 467% em outubro último, em relação a igual mês do ano
passado. O próprio instituto diz que os dados são informais. Cientistas de renome garantem que a floresta amazônica
está intocada e que o desmatamento existente se dá na Amazônia Legal, uma área ampla, definida por políticos, que
inclui Maranhão, Goiás e até proximidades de Brasília.

Diversas instituições publicam dados apenas para apavorar quem mora nas cidades e lhes imputar complexo de culpa.
Para evitar o desmatamento, há ministérios e órgãos como Ibama, Instituto Chico Mendes e ONGs privadas nacionais,
além das internacionais Greenpeace – da Holanda – e WWF – de Londres.

A verdade é que desmatamento, se ocorre, é em áreas da tal de Amazônia Legal. Raramente se foca exclusivamente
a floresta amazônica, o que leva informação dúbia à opinião pública.
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Desenvolvido por Seven Soluções

Desemprego baixo

Seria bom que o IBGE e economistas explicassem melhor o sistema de medição de desemprego no país. Por toda
parte, há pedintes, gente que se exibe em semáforos, entregadores de papéis, carregadores de cartazes, que
trabalham praticamente em troca de comida.

Nesta terça-feira, um camelô começou a vender suas mercadorias no prédio do antigo Ministério da Defesa, no Rio,
hoje sede do Comando Militar do Leste. Um representante da Força Armada levou mais de dez minutos para
convencer o cidadão a ir procurar outro local para sua atividade, pois este não se conformava com a negativa,
certamente por desespero.

Uma coisa é subemprego, um cidadão que recebe um salário razoável, só que sem desconto para o INSS. Outra coisa
são camelôs que mal conseguem recursos para transporte e alimentação e, ao que parece, são vistos como
empregados pelas estatísticas.

Riqueza

O consultor Felipe Miranda é um otimista. Há três meses, ele escreveu, para seus 20 mil assinantes, que o dólar
estava barato, a R$ 2,20. Agora, estima que, se cada um dos que lêem seus conselhos comprou alguma soma na
moeda norte-americana, a grosso modo, seus seguidores teriam tido um lucro geral estimado em não menos de US$ 8
milhões. A dica foi boa, mas ninguém pode comprovar se investidores compram um ativo apenas porque um consultor
deu a indicação. O boletim Focus, por exemplo, prevê dólar a R$ 2,53 no fim do ano; será que alguém vai comprar ou
vender com base na estimativa dos ouvidos pela Focus?

Rápidas

Discutir questões relativas ao desenvolvimento local, à ética na gestão pública e ao empreendedorismo no serviço
público. Estes são alguns dos objetivos do 3º Encontro Nacional dos Agentes de Desenvolvimento (Enad), que começa
nesta quarta-feira, em Recife (PE) *** Mais de 1.600 profissionais de alergia e imunologia se reunirão no Rio de Janeiro
entre 6 e 9 de dezembro de 2014 para conferência temática especial oferecida pela Organização Mundial de Alergia
(WAO, sigla em inglês) e pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) *** Começa quinta-feira, em São
Paulo, o seminário Recursos Hídricos na Região Sudeste: Segurança Hídrica, Riscos, Impactos e Soluções *** Começa dia
24, em São Paulo, o XI Seminário Internacional CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, com apoio da CPFL
Energia *** O presidente João Pacheco de Miranda informa que será dia 25 a eleição da Associação dos
Correspondentes de Imprensa Estrangeira (Acie), no Rio *** E a Petrobras continua sua rotina, apesar dos problemas
em sua cúpula. Nesta quarta-feira, será aberta expansão do Laboratório de Escoamentos Multifásicos Industriais, em
São Carlos (SP), financiada pela empresa *** A terça-feira foi de bolsa em alta e dólar em queda.
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