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Quem assistiu  há
poucos dias a expulsão de
criminosos do conjunto de
favelas da Vila Cruzeiro e do
Complexo do Alemão pensou que
estivesse presenciando, a partir
do Rio de Janeiro, o início de uma
política governamental
preocupada com a segurança e a
sobrevivência do povo
brasileiro.

Ledo engano ... “Circo
para o povo!”

Diariamente, 200
milhões de brasileiros estão
sujeitos a outra forma mais cruel
de violência, a qual gera o
desemprego e o
subdesenvolvimento que
alimenta a criminalidade. Falo da
experiência que vivem os
cidadãos que assiduamente
utilizam os serviços dos
conhecidos “Bancos 24h”
visando sacar valores em moeda
para uso com suas famílias e
atividades. Estes, quando
inserem seus cartões de crédito
na “dourada maquininha de
dinheiro” veem estampado na
tela:  “o banco e o cartão de
crédito do qual estão sacando o
dinheiro lhes cobrará , no caso,
por exemplo, dos bancos Itaú/
Unibanco, Bradesco, Banco do
Brasil e Caixa Federal, juros
anuais que vão da taxa de
240,09% a 360% ao ano”. Ou seja,
uma taxa de juros de quase 1%
ao dia, enquanto nossa inflação
não chega a 4% ao ano.

Estes números são de
dar inveja até aos traficantes.
Afinal, os criminosos devem se
sentir ridículos quando
descobrem que estão levando
bala e aterrorizando a sociedade
só para ganhar o lucro das
drogas ou do assalto a mão
armada, enquanto que, com o
apoio governamental, os bancos
enchem seus cofres com o
dinheiro do povo e das empresas,
gozando até de proteção policial.

Em contrapartida, o
Presidente Lula, cuja política
permitiu aos bancos que
cobrassem juros e taxas
bancárias mais caras do que as
praticadas durante os Governos
Sarney, Collor, Itamar Franco e
FHC, alardeia ao povo brasileiro
que nosso sistema financeiro não
tem medo sequer de Crises
Internacionais. Não é por menos!
Em países europeus, os juros
cobrados pelos bancos dos
cidadãos não chega a 10% ao
ano, algo assim como 30 vezes
menos do que é praticado em
nosso território. Nos EUA e no
Canadá, a taxa cobrada é de
pouco menos de 8% ao ano.

No Brasil, o valor médio
cobrado pelos bancos
corresponde a juros de 300% ao
ano, variando conforme a

necessidade e cadastro de cada
cidadão ou empresa brasileira. No
caso de Cheque Especial, por
exemplo, os juros cobrados são
na média de 8% ao mês; cartões
de crédito, não menos do que
11% ao mês. Descontos de
cheques ou duplicatas, mesmo
que o dinheiro emprestado seja
para pagar impostos, a taxa
cobrada é de 5%  a 8% ao mês. É
uma verdadeira “megasena”,
uma espécie de “Cassino à moda
brasileira”, onde ganhadores são
exclusivamente os bancos que
operam no Brasil.

Por esta razão que
sequer uma Crise Internacional
ou a “Tropa de Elite”, a
verdadeira ou até mesmo aquela
exibida no cinema, desalojam ou
põem medo em tão poderosa
facção que sangra a raiz da
geração de empregos e do
desenvolvimento nacional.

Nem o Governo
brasileiro está livre. O serviço da
“Dívida Pública” corresponde a
um desembolso de  R$ 16,5
bilhões ao mês só de juros, ou
melhor, R$ 550 milhões de juros
ao dia. Esta fortuna transferida
diariamente ao bancos vem do
dinheiro que os cidadãos e
empresas brasileiros pagam de
impostos. Não por outra razão
que o governo clama pelo retorno
da CPMF.

Conforme informações
oficiais do site do Banco Central
do Brasil, em 2002, nossa Dívida
Pública total somava R$  851
bilhões, sendo R$ 212 bilhões de
“dívida externa” e R$  640 bilhões
de “dívida interna”. Em 2010, às
vésperas da posse da Presidente
Dilma Rousseff, embora ainda
estejamos sem estradas,
aeroportos, portos, segurança
pública e saúde pública, nossa
dívida corresponde a R$  1.890
trilhão, equivalendo, em dinheiro,
a tudo o que o Brasil produz em
um ano e mais um pouco, isto
sem descontar sequer o
“cachorro quente ou espetinho”
vendidos na esquina. São R$  240
bilhões de “Dívida Externa”, ou
seja U$ 142,85 bilhões e R$ 1.650
trilhão de “Dívida Interna”,
representada, na maior parte, por
títulos em mãos de nossos
bancos. Números assim põem
para correr todos os marginais do
Brasil!

Viva a política financeira
e fiscal brasileira, pois nela nem
a “Crise Mundial” e nem a “Tropa
de Elite”  botam medo!  O que
preocupa ... é saber o porquê?

Édison Freitas de Siqueira
Presidente do Instituto de

Estudo dos Direitos dos
Contribuintes

www.edisonsiqueira.com.br
artigos_efs@edisonsiqueira.com.br

Banco 24h e dívida pública botam

para correr a Tropa de Elite

Final de ano é a época
em que as empresas se preparam
para fechar a contabilidade e apurar
o saldo numérico de todas as tran-
sações comerciais realizadas, ana-
lisando se as estratégias planeja-
das atingiram as metas pré-estabe-
lecidas. As causas dos efeitos não
desejados serão rastreadas com a
devida abrangência, para que não
voltem a desagradar acionistas,
clientes e funcionários.

A imprensa mostrará,
na retrospectiva anual, os aconte-
cimentos políticos, sociais, espor-
tivos, econômicos e religiosos que
abalaram o mundo e transformaram
as novas vidas. Merecerão desta-
que especial as descobertas cientí-
ficas e as inovações tecnológicas
que tornaram o homem capaz de
destruir o planeta. Mas o mantive-
ram incompetente para assegurar
qualidade de vida, mínima e digna,
à população mundial. Esta
constatação nos faz crer “que
apesar de todos viverem sob o
mesmo céu, nem todos desfrutem
do mesmo horizonte”. A classe
política divulgará suas realizações
e justificará as promessas de
campanha não cumpridas.

O restrito acesso aos
serviços de educação e saúde, de
excelente qualidade, é o fator
inibidor mais significativo para que
as condições de igualdade do
desenvolvimento humano sejam,
ainda, apenas, retóricas. Também
as organizações do chamado
Terceiro Setor, ou voluntariado de
responsabilidade social, cujo
movimento tem apresentado
impressionante expansão,
prestarão contas, aos seus
parceiros e colaboradores. O
voluntário tem a nobreza de
partilhar o mais precioso tesouro
da nossa era, o conhecimento –
certidão de nascimento de
cidadania.

De forma idêntica cada
um de nós deve fazer a sua reflexão,
analisando o seu desempenho
pessoal na abrangência dos seis
fatores motivacionais, que são:
saúde física, espiritualidade,
família, saúde mental,
relacionamento social, carreira
profissional e condição financeira.
A harmonia entre esses
indicadores evidenciará se as
metas que planejamos, os sonhos
que acalentamos e as ações que
empreendemos foram desenvol-
vidas rumo à meta maior de todo
ser humano: a felicidade. Inte-
riormente, devemos verificar se nos

Frutas e frutos do Natal
tornamos menos arrogantes e
mais tolerantes, menos professor
e mais aprendiz, menos teólogo e
mais apóstolo. Enfim, se estamos
conscientizados de que os votos
de – Feliz Natal – não deva ser,
apenas, uma manifestação
episódica de amor ao próximo,
mas contínuas práticas de
fraternidade.

A própria
transformação da “paisagem” nos
contagia, pois as ruas, as
fachadas das casas, as vitrines
das lojas e, até árvores, ganham
decorações especiais, luzes
multicoloridas e enfeites criativos.
As ornamentações dos interiores
das residências, e dos templos
religiosos, simbolizam o
nascimento do homem que dividiu
a história da humanidade em antes
e depois dele – Jesus Cristo. Os
especialistas em marketing
disputam cada centímetro, e cada
segundo da mídia, principalmente
da irresistível telinha da TV. O
simpático velhinho, com suas
tradicionais barba branca e
roupagem vermelha, continua
sendo a grande esperança da
criançada.

Para os trabalhadores,
a chance de conseguir emprego,
mesmo que temporário, para os
empresários, a oportunidade de
maior faturamento e para o país, o
crescimento do PIB – o qual deve
ter como missão a melhoria da
distribuição de renda. Até as
frutas que serão consumidas no
Natal fazem parte das estimativas
dos especialistas em gestão.
Porém, se não colhermos os
frutos da espiritualidade, a morte
na cruz terá sido em vão.

Com a esperança de
que o espírito natalino sensibilize
os nossos corações erradicando
a discriminação, o preconceito e
todas as formas de exclusão social
– chagas ainda vivas na
sociedade – entendemos que a
arquitetura de um mundo mais
justo economicamente e mais
igualitário socialmente é condição
essencial á conquista da tão
sonhada Paz, neste maravilhoso
planeta azul.
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