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Sobre o país que queremos

Tem uma frase genial de
Millôr Fernandes que diz
que a economia compreen-
de todas as atividades do
país, mas nenhuma ativida-
de do país compreende a
economia. De fato, muitas
vezes é difícil explicar va-
riações de câmbio, spreads
bancários e a orquestra das
inflações e deflações.
Noentanto,existeumare-

gra com a qual é fácil tra-
balhar, já que convivemos
com ela desde que tocamos
pelaprimeiraveznodinhei-
ro: você não pode gastar
maisdoquerecebe.Amenos

que comece a se endividar!
Se issoacontecer, façacortes
no orçamento até encontrar
o equilíbrio novamente.
Essa lei, que rege desde as

questões domésticas até as
despesas dos grandes em-
presários, parece ser desco-
nhecida justamente por
aqueles que administram a
maior conta financeira de
todas: a do Brasil.
Uma análise simples das

manchetes reflete a gravi-
dade do problema. Enquan-
to a receita anualizada do
governo federal cresceu
2,2% até maio, as despesas
incharamem 11,5%. A turma
de matemática da 5ª série
pede para avisar ao governo
federal que essa conta não
fechará. Nem hoje, nem
quandoelesestiveremnafa-
culdade.
Se a arrecadação de um

país cresce mais devagar,
TODAS as despesas deve-
riam crescer no mesmo rit-
mo, ou até menor, por al-

gumtempo, até estabilizar o
conjunto.
Masnãopareceexistirum

comprometimento por par-
te do próprio governo em
fazer ajustes no seu orça-
mento,apenasemarrecadar
mais impostos e, nessabrin-
cadeira, acabamos escalan-
do aumacarga tributária de
37% do PIB, que é quase me-
tade de tudo que se produz
no Brasil, especialmente se
levarmos emconta que, este
ano, o déficit público deve
ficar na altura de 7% do PIB.
A carga mais o déficit, so-
mados, chegam a 44% dos
R$ 6 trilhões que compõem
a atividade gerada em 2015.
É muito dinheiro arrecada-
do, muito para quase nada.
Mais uma vez, a solução

encontradaparataparosbu-
racos da economia brasilei-
raestá sendo jogadanascos-
tas do contribuinte. Logo es-
se contribuinte já gasta qua-
semetade do seu salário pa-
ra sustentar a máquina pú-

blica!
Quando amídia reproduz

apenas o que diz o ministro
da Fazenda, Joaquim Levy,
nãoapontaondeestáa falha
no plano da equipe econô-
mica: os cortes prometidos
não são expressivos diante
do estágio de endividamen-
to da nossa República, tão
gastadora quanto irrespon-
sável. Pior ainda, o ministro
dá a entender que existe um
esforço real para forte corte
dos gastos emgeral quando,
na verdade, os cortes ocor-

ridos e prometidos estão
concentrados nos investi-
mentos (um absurdo!) en-
quanto os gastos correntes e
financeirosdogovernocres-
cem muito acima da pálida
economia privada. É dever
de todos nós, inclusive da
imprensa, questionar esta
clara desarmonia entre a fa-
la oficial e a realidade fac-
tual.
Existem ainda, no deta-

lhamento do orçamento fe-
deral, despesas classificadas
como“Outras”,bemcomoas
que são descritas como
“Obrigatórias”. São muitos
osbilhõesde reais degastos,
escondidos em “outras des-
pesas” que simplesmente
explodiram nos últimos 12
meses. Já as obrigatórias são
assimconsideradaspoisque
“imexíveis” ( por quê?).
Entendemos que orça-

mentos são feitos para se-
rem transparentes, objeti-
vos, suscetíveis a uma rea-
valiação, sempre que neces-

sário. A administração pú-
blica, em sua totalidade, de-
ve se comprometer, no mí-
nimo, em manter o cresci-
mento das despesas em
compasso como crescimen-
to econômico. Não dá para
encarar, por exemplo, des-
pesas de custeio tidas como
“obrigatórias”, que cresce-
ram, até maio passado,
16,5% contra uma arrecada-
ção que subiu apenas 2,2%.
Em tempos de crise, todos

revemos o nosso comporta-
mento. O país pode aprovei-
tar a fasedifícil para estudar
um novo plano para o sis-
tema tributário e a gestão
fiscal eficiente, evitando re-
petir tantas vezes os mes-
mos erros. Quem sabe as-
sim, daqui a alguns anos, os
nossos problemas, final-
mente, serão diferentes.
Mas, por enquanto, são me-
ra repetição de novelas pas-
sadas.
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Os cortes
prometidos não
são expressivos
diante do
estágio de
endividamento

Opinião Econômica
Paulo Rabello de
Castro
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Mito do Governo Grátis
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ZONA DO EURO

Negociações sobrenovo resgate
paraGrécia começamamanhã

FOLHAPRESS
São Paulo

As negociações entre a Gré-
cia e seus credores interna-
cionais em relação a umno-
vo pacote de resgate ao país
devem avançar amanhã,
após as questões logísticas
que adiaram as reuniões
marcadas para esta semana
serem resolvidas, segundo
disse ontem uma autorida-
de do país.
As reuniões entre autori-

dadesdoBCE (BancoCentral
Europeu), da Comissão Eu-
ropeia e do FMI (Fundo Mo-
netário Internacional) co-
meçariam na sexta (24), po-

rém foram adiadas por pro-
blemas operacionais, como
a localização dos encontros
e segurança dos locais.

Questões logísticas
Autoridade do Ministério
das Finanças da Grécia afir-
mou que as negociações de-
vem começar formalmente
amanhã, após a solução das
questões logísticas. A auto-
ridade, que falou à Reuters
na condição de anonimato,
negou que o governo grego
estivesse tentandomanter a
equipe dos credores isolada
dos departamentos gover-
namentais.
"Não temos nenhum pro-

blemacomumaeventualvi-
sita deles ao EscritórioGeral
de Contabilidade”, disse a
autoridade. Alguns gregos
acreditam que as visitas de
inspeção dos credores são
uma violação da soberania
do país.

Acordo
Naúltimaquinta-feira(23),o
primeiro-ministro grego,
Alexis Tsipras, conteve uma
nova rebelião em seu par-
tido, o Syriza, e aprovou um
segundopacotedereformas
exigidas para o início das
conversas sobre o acordo de
resgate financeiro de até 86
bilhões de euros. A aprova-

ção era um requisito prévio
acordado para que o FMI,
BCE e Comissão Europeia
iniciassem as negociações
sobre o terceiro resgate ao
país.

Credores
O projeto de lei que parla-
mentares votaram na quin-
ta-feira (23) trata de regras
para lidar com bancos em
crise e mudanças no código
civil para agilizar o sistema
Judiciário – mais duas con-
dições exigidaspela zonado
euro e o Fundo Monetário
Internacional para a aber-
turadasnegociações sobreo
empréstimo de resgate.

NEGÓCIOS Novo presidente fala de projetos e dá detalhes da agenda para dinamizar o estádio

ArenaFonteNovaquer se firmar
comoespaçodeeventos, diz gestor
PAULA JANAY

O novo presidente da Fonte
Nova, Sinval Andrade, assu-
miu há pouco mais de um
mês a gestão da arena. Entre
osdesafiosdegerenciardois
estádios– tambémérespon-
sável pelo Maracanã – está a
meta de conseguir transfor-
mar as arenas em negócios
rentáveis.
Para deixar de dar prejuí-

zo, a Fonte Nova precisa se
firmar como um espaço de
eventos para além do fute-
bol, segundo o novo presi-
dente. Realização de feiras
no estacionamento, como a
Feira de Automóveis que se-
rá realizada todososdomin-
gos até o final do ano, é uma
das estratégias.
AmetaparaaArenaFonte

nova é a estabilização a par-
tir de 2017. Em 2014, o pre-
juízo foi de R$ 16milhões. Já
em 2013, de R$ 23milhões, o
que deixa a Arena Fonte No-
va entre as três mais defi-
citárias no Brasil, atrás do
Maracanã e da Arena Per-
nambuco.

Entraves
Dificuldades de retorno em
concessões já eram espera-
das pelos participantes do
consórcio, principalmente
nos primeiros cinco anos. “A
cada ano, nos primeiros cin-
co anos, você tem um ajuste
grande, contestação judicial
doprocesso,repercussãoem
cadeia. Até que as pessoas
percebam que o serviço é
melhor”, afirma o presiden-
te da Fonte Nova.
Apesar disso, Sinval An-

drade afirma que as dificul-
dades forammaioresdoque

as esperadas. “A gente talvez
não estivesse preparado pa-
ra essa elasticidade que é o
futebol.Ofutebolérealmen-
te pouco previsível e pouco
controlável. Você lida com
multidão e com paixão”.

Calendário
Na flexibilidade do calendá-
rio de campeonatos no Bra-

Margarida Neide / Ag. A TARDE

Sinval Andrade: a meta para a Arena Fonte Nova é a estabilização a partir de 2017

AGENDA DA ARENA

Por solicitação do
governo do estado,
por causa do fechamento
do Centro de
Convenções da Bahia,
a arena irá receber
eventos como
solenidades e formaturas

Yiannis Kourtoglou/ Reuters

Gregos tentam
retomar a rotina
após o período
turbulento que
país enfrentou

sil também entravam con-
tratos de shows e eventos,
que precisam ser fechados
commeses de antecedência
e gerammultas milionárias
em caso de rescisão.
Porsolicitaçãodogoverno

do estado, causado pelo fe-
chamentodoCentrodeCon-
vençõesdaBahia, aarena irá
receber eventos como sole-

nidades e formaturas, que já
estavam agendados.
“Esses eventos foram

transferidos em caráter
emergencial. Os preços se-
rão negociados em cada
evento”, diz Andrade. A ges-
tão aposta em uma popu-
larização do espaço após es-
sas iniciativas.
No futuro, em espaços

aindanãoutilizados há a in-
tenção da construção de um
shopping, mas ainda sem
previsão de quando será o
investimento.

Desafios
Após a realização de shows,
a arena foi impedida por
uma liminar da Justiça de
realizar eventos não-espor-
tivos que ultrapassassem o
limitesonorode110decibéis
em janeiro deste ano.
Para driblar o problema, a

Arenaantecipouoshorários
dos shows e retorna com o
projeto Som na Fonte, com
Maria Rita e Marcelo Jeneci,
de produçãodaprópria com
parceria de produtores lo-
cais.
Comorecuodehorário,os

decibéispermitidospassam
para 70 até as 22h. Uma em-
presa foi contratada para
reajustarosequipamentose
garantir o limite definido.

Shows
Apesar das soluções atuais,
Sinval Andrade garante que
a Arena Fonte Nova conti-
nuará buscando na Justiça
uma solução para os shows,
parte importante para ga-
rantir a sustentabilidade do
negócio. “Vamos tomar to-
das asmedidas jurídicas ne-
cessárias”, afirma.

JUSTIÇA

Site que ensina
empresário a
pagar imposto
sozinho é legal

FILIPE OLIVEIRA
Folhapress, São Paulo

O site Contador Amigo, que
oferece ferramentas e ins-
truções para que microem-
presários preencham e en-
viem obrigações fiscais por
conta própria, poderá con-
tinuar funcionando e man-
ter o nome, de acordo com
decisão judicial.
Apágina, lançadaem2012

comoslogan'FaçaVocêMes-
mo a Sua Contabilidade', é
alvo de uma série de ações
movidas por entidades que
representam contadores,
que o acusam de exercício
indevido da profissão.
O Contador Amigo, que

cobra R$ 55mensais, permi-
te, entre outras coisas, que o
microempresário calcule
impostos em atraso, emita
recibo para autônomos e ti-
re certidão negativa de dé-
bitos.

Informativo
Emdecisão ao processomo-
vido pelo CRC-SP (Conselho
Regional de Contabilidade
de São Paulo), o Tribunal Re-
gional Federal da 3ª Região
afirmouqueoconteúdoofe-
recidopeloContadorAmigo
deve ser visto como mera-
mente informativo, confor-
meespecificadoemseucon-
trato de prestação de servi-
ços. No texto, o site reco-
menda que as declarações
feitas a partir do material
oferecido sejam conferidas
por um profissional.
Em nota, o CRC-SP infor-

ma que vai recorrer da de-
cisão. Outras ações contra o
sitesãomovidasnoTribunal
de JustiçadeSãoPauloepelo
Sindcont-SP, dentre outros.
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