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Cai o secretário
fica o projeto

Goebbels era o ministro damen-
tira. Ele sabia a força estratégica da
mentira e a usoupara deflagrar per-
seguições contra os adversários
políticos. Ele foi o agente que criou
o ambiente social em que o nazis-
moprosperouequepermitiu amais
hedionda das tragédias do século
XX: o assassinato em massa dos
judeus em campos de concentra-

ção. O que aconteceu aos judeus
no holocausto afeta a cada pessoa,
seja de que etnia ou credo for e em
que país esteja. É a lição mais cara
que a História nos deixou. Não se
brinca comumcrime dessa dimen-
são. Jamais. Não é aceitável ouvir
o que ouvimos na boca de um inte-
grante do governo brasileiro. A lei
9.459 de 1997 pune com a pena de

dois a cinco anos a divulgação de
símbolos do nazismo. A liberdade
de expressão é total numa demo-
cracia, mas isso está na categoria
do inadmissível.
O fato de ele ter sido demitido,

após a natural comoção que pro-
vocou no país, não elimina as mui-
tas dúvidas que nos rondam. Ro-
bertoAlvimnão tinha evidentemen-
te a força que teve o ministro da
propaganda de Adolf Hitler, mas a
dúvida é: o que quer um governo
em que um secretário se sente à
vontade para fazer a evocação de
um notório genocida? E isso logo
depois de ser coberto de elogios
pelo presidente da República.
- Ao meu lado, o Roberto Alvim,

o nosso secretário de cultura. De-
pois de décadas, agora temos sim
um secretário de cultura de verda-
de.Que atendeo interesse damaio-
ria da população brasileira. Popu-
lação conservadora e cristã. Muito
obrigado por ter aceito essa mis-
são. Você sabia que não ia ser fácil
né? - disse Bolsonaro, tendo de um
lado o então secretário de Cultura
e do outro oministro da Educação.

Os dois braços de qualquer proje-
to totalitário.
A transmissão inteira da quinta-

-feira à noite com Weintraub e Al-
vim foi deprimente. O ministro da
Educação defendeu, sendo ecoado
pelo presidente, as escolas cívico-
-militares como se fossem a única
e milagrosa solução para todos os
complexos problemasda educação
brasileira. Alvim contou ao presi-
dente que lançaria ao final de feve-
reiro umedital de cinema. “Cinema
sadio, ligado aos nossos valores,
aos nossos princípios.”
Tanto na transmissão, quanto no

video em que declamou Goebbels,
o ex-secretário fez um movimento
recorrente neste governo, que é se
apropriar politicamente do senti-
mento de família, do amor à pátria
edadevoçãoaDeus.ComoseDeus,
a família, e o país fossemmonopó-
lios do atual governo e só agora es-
tivessem sendo defendidos. Esta é
a estratégiamais perversa para fa-
lar comumaparte grande da popu-
lação, capturar evangélicos, mani-
pular as pessoas como se esse go-
verno fosse a encarnação dos va-

lores do cristianismo.
A arte, como disse a imensa Fer-

nandaMontenegro, resistirá nas ca-
tacumbas. Ela é múltipla, ela é di-
versa, ela explode, frutifica e sur-
preende.MasoqueAlvimestavadi-
zendo, quando foi interrompido, é
que existe um plano para despejar
milhões em obras encomendadas.
O queBolsonaro disse na transmis-
são foi em reescrever a história do
Brasil, como todos os projetos tota-
litários fizeram. “Vamoscontarahis-
tória verdadeira do Brasil de 1500
até agora”, disseBolsonaro, ao lado
de Alvim. O ex-secretário repetiu:
“Vai ser a maior política cultural do
seu governo e ouso dizer uma das
maiores políticas de incentivo à cul-
tura da história do Brasil. É um edi-
tal que vai patrocinar em várias ca-
tegorias obras inéditas. Vamos es-
colher e lançar.” A cultura sob enco-
menda, a arte fabricada para um
projeto de poder, a história reescri-
ta e num governo que exalta tortu-
radores. O secretário se foi,mas to-
do o projeto ficou. A questão cen-
tral é simples.RobertoAlvimnãoes-
tava só, nem falava sozinho.
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Roberto Alvim caiu. O ex-secretário de Cultura era até caricato. Não apenas
plagiou Joseph Goebbels, o ideólogo de Hitler, ele imitava seus trejeitos, seu
penteado e o reverenciava em objetos na sala. Alvim estava à vontade na
transmissão da noite da quinta-feira, ao lado do presidente Jair Bolsonaro,
que o elogiou. Ele não é mais o secretário. Foi derrubado pela imprudência
de ter copiado e colado a fala de Goebbels. O projeto que ele estava colocan-
do emprática permanece e não era só dele. A ideia de que a cultura possa ser
limitada, censurada, dirigida e usada para alavancar uma delirante e perigo-
sa visão de mundo, de país e de poder continua nos editais, decisões e nas
ideias de muitos integrantes do atual governo.

Consumidor pagará pela alta do frete
Representantes de setores produtivos dizem que clientes já sentirão reajuste de até 15% na tabela

R
epresentantes da in-
dústria, do comércio
e do agronegócio acre-
ditam que o reajuste
da tabela de frete em

até 15% determinado pela Agência
Nacional de Transportes Terrestres,
em vigor a partir de segunda-feira,
terá impacto imediato nos preços ao
consumidor. Também se tornou obri-
gatório o pagamento de frete de re-
torno para operações em que o ca-

minhão volta vazio.
“O reajuste da tabela de frete deve

terreflexoimediatonospreçosdosele-
troeletrônicos”, afirma José Jorge do
Nascimento, presidente da Eletros, as-
sociação que reúne a indústria do se-
tor Ele argumenta que no caso da va-
riação cambial, que impacta o custo
doseletroeletrônicosporcontadouso
de componentes importados, é possí-
velpostergaroaumentodepreços tra-
balhando com os estoques remanes-

centes. Mas quando envolve frete, não
temsaída. Levantamento informal fei-
toentreosassociadosdaentidademos-
tra que o frete para os fabricantes de
eletrônicos subiu entre 180% e 200%
desde o início do tabelamento até ho-
je, incluindo o reajuste de 15%. O pre-
sidente da Eletros também questiona
o porcentual de reajuste. “Não sei de
ondetiraram15%:a inflaçãoestáabai-
xo de 5%, a taxa Selic também está
abaixo de 5%, o IGP-M um pouco aci-

ma de 5% e as margens de lucro do se-
tor produtivo estão longe de 10%.” Ele
afirma ainda que “o governo do presi-
dente Jair Bolsonaro, que veio com a
proposta de ser mais liberal, manteve
o tabelamento do frete”.

Ronaldo dos Santos, presidente da
AssociaçãoPaulistadeSupermercados,
também afirma ser contra o tabela-
mentodepreços. Segundoele, seorea-
juste da tabela for efetivamente apli-
cado, acabará sendorepassadoparaos

preçosnossupermercados.Opresiden-
te da Associação dos Produtores de So-
ja do Mato Grosso, Antonio Galvan,
tambémdizqueoseusetorétotalmen-
te contrário a qualquer tipo de tabela-
mento, inclusive do produto agrícola.
“Tabelamento do frete envolve custo
para a sociedade de uma maneira ge-
ral que o mercado não suporta e esse
aumentodecustovai estourarnocon-
sumidor não apenas no produtor ru-
ral”, afirma. (DaAgênciaEstado)
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Comércio será impactado

À exceção das atividades
econômicas ligadas ao tu-
rismo,ocomércionacional
deveternesteanoprejuízo
decercadeR$19,6bilhões
comos feriadosquecaem
em dias úteis, 12% amais
que as perdas registradas
em 2019, que ficaram em
tornodeR$ 17,4 bilhões. A
estimativa foi divulgada
nesta sexta-feira (17) pela
ConfederaçãoNacionaldo
Comércio de Bens, Servi-
çoseTurismo(CNC).Aen-
tidade diz que os feriados
emdiasúteisreduzemoní-
vel de atividade do comér-
cioque,poroutro lado,po-
de enfrentar aumento dos
custos de operação. De
acordo comoeconomista
da CNC Fabio Bentes, por

causadashorasextrasque
têmde ser pagas aos em-
pregados, a folhadepaga-
mento é a principal fonte
dos prejuízos impostos ao
comércio pelos feriados.
“Opesorelativamenteele-
vado da folha de paga-
mentos na atividade co-
mercial acabacomprimin-
do as margens de opera-
ção do setor” por causa
do fechamento das lojas,
ou da diminuição do fluxo
de consumidores, disse
Bentes. Ele acrescentou
que issoacabaocorrendo
mesmoqueas vendas se-
jam parcialmente com-
pensadasnosdias imedia-
tamente anteriores ou
posteriores aos feriados.
(DaAgência Brasil)
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