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Dinheirama disponível
Há pouco mais de dois anos, certo número de analistas da economia

brasileira previa a iminência de uma tempestade perfeita. Entre os
estragos que se diziam inevitáveis não estavam apenas o tamanho

do rombo das contas públicas e a depressão que se viram depois, mas, tam-
bém, a forte valorização do dólar nos mercados que se seguiria ao aumento
dos juros em preparação pelo Federal Reserve (FED, o banco central dos
Estados Unidos).

De lá para cá, o sistema produ-
tivo brasileiro entrou em parafu-
so, como todos sabemos, o de-
semprego alcança hoje 11,3% da
força de trabalho, a renda do bra-
sileiro está sendo dilapidada e as
desgraças vão se sucedendo por
opções equivocadas.

No entanto, não aconteceu a tão
temida operação de enxugamen-
to de liquidez a ser colocada em
prática pelo FED. Se tivesse acon-
tecido, produziria certo sumiço
de dólares no mercado de câmbio
do Brasil e a alta das cotações da
moeda estrangeira.

Essa operação vem sendo su-
cessivamente adiada, à espera de
melhores condições para isso.
Quarta-feira, a ata da última reu-
nião do FED mostrou forte diver-
gência entre seus membros. Há os
que argumentam que o nível de
desemprego está perto de cair e
que essa seria a senha para iniciar
o processo de alta de juros.

E há os que advertem não só
que uma alta dos juros derrubaria
ainda mais a inflação que hoje vai
girando abaixo da meta de 2,0%
ao ano mas, também, que a reto-
mada da atividade econômica dos
Estados Unidos continua frágil e
não deveria ser restringida por
um aperto monetário.

O adiamento do processo de al-
ta dos juros nos Estados Unidos
deixa enormes disponibilidades
de recursos nos mercados inter-
nacionais de câmbio, agora ainda
mais incrementadas pela atuação
de outros bancos centrais.

O Banco Central Europeu, por
exemplo, continua injetando re-
cursos não só para enfrentar a re-
cessão, mas, também, os proble-
mas novos produzidos pelo Bre-
xit, a decisão dos ingleses de
abandonar a União Europeia. Pe-
lo mesmo motivo, o Banco da In-
glaterra (banco central) também
afrouxou sua política monetária.

Mas há mais bancos centrais
poderosos no mesmo caminho,

como o Banco do Japão e o Banco
Nacional da Suíça.

Muitos por aqui encaram essa
impressionante liquidez global
como problema, na medida em
que injeta mais moeda estrangei-
ra no câmbio interno e concorre
para valorização do real (baixa
do dólar), situação que derruba a
competitividade do produto bra-
sileiro e, assim, prejudica a in-
d ú st r i a .

No entanto, essa enorme abun-
dância de dólares deveria ser en-

carada como janela de oportuni-
dades a ser aproveitada pelo Bra-
sil. E, todavia, ela está sendo des-
p e rd i ç a d a .

Poderia servir para atrair capi-
tais de investimento, especial-
mente para projetos de infraes-
trutura (rodovias, ferrovias, por-
tos, aeroportos e saneamento),
mas os leilões de concessão estão
emperrados, pela falta de regras
confiáveis de jogo e pela falta de

projetos claros.
Quando os bancos centrais afi-

nal voltarem a enxugar essa di-
nheirama, ficará bem mais difícil
encontrar financiamento para os
investimentos de que o Brasil tan-
to precisa.

R ecuperação
Na semana passada, Conab e

IBGE apontaram queda de 9,8%
na atual safra de grãos em conse-
quência da estiagem no Centro-
O e st e.

Mas ontem o secretário de Polí-
tica Agrícola do Ministério da
Agricultura, Néri Geller, declarou
que o governo espera ampla recu-
p e ra ç ã o.

Para ele, a próxima safra atingi-
rá 210 milhões de toneladas de
grãos, cerca de 12% acima da an-
terior. A próxima safra começará
a ser semeada em setembro e ou-
tubro, quando começar a estação
das chuvas.

Essa enorme abundância de dólares deveria
ser encarada como janela de oportunidades

a ser aproveitada pelo Brasil

Publicação simultânea com o jornal O Estado de São Paulo

Grupo para debater reforma da Previdência
O governo do Estado publicou on-

tem a Portaria 01-R, em que institui
grupo de trabalho para acompanhar
a consultoria contratada para a ela-
boração do Estudo de Previdência

para o Estado.
O grupo vai debater a reforma da

Previdência estadual e terá partici-
pação de representantes de diver-
sas secretarias: Fazenda (Sefaz),

Economia e Planejamento (SEP),
Gestão e Recursos Humanos (Se-
ger), Instituto Jones dos Santos Ne-
ves (IJSN) e Instituto de Previdência
dos Servidores (IPAJM).

TAXA DE CONDOMÍNIO

Devedor fica
proibido de
usar garagem
Empresário está
impedido de utilizar
vaga do imóvel em
Jardim da Penha por
causa de dívida de
R$ 18 mil no condomínio

Thaíssa Dilly

Um empresário está impedi-
do de utilizar sua garagem
por causa de uma dívida no

valor de R$ 18 mil com o condomí-
nio do prédio. Se ele não pagar o
débito, pode perder a vaga.

O apartamento, localizado em
Jardim da Penha, Vitória, foi alu-
gado há dois anos. Porém, o inqui-
lino depositava o aluguel para o
empresário, que é dono do imóvel,
mas não pagava a taxa de condo-
mínio, o que acumulou uma dívida
de R$ 18 mil.

Segundo o advogado imobiliário
Diovano Rosseti, em busca de so-
lucionar o débito, o síndico do pré-
dio fez um acordo com o inquilino
para ele quitar a dívida.

“Como o valor não foi pago, o
condomínio ingressou em juízo
contra o proprietário do imóvel,
que teve a garagem penhorada”,
explicou Rosseti. Segundo ele,
agora o dono e o morador estão
proibidos de utilizarem o espaço.

O vice-presidente do Sindicato

Patronal de Condomínios (Sipces),
Gedaias Freire da Costa, esclare-
ceu que o novo Código do Proces-
so Civil transformou o débito con-
dominial em título executivo.

“Com isso, se o morador não pa-
gar a taxa, o condomínio pode en-
trar com uma ação de execução do
débito, podendo chegar a penhora
do imóvel ou da garagem”, disse.

Segundo ele, a partir da execu-
ção, o devedor fica obrigado a pagar
a dívida atualizada em três dias se
for à vista, ou com prazo de 15 dias
para pagar parcelado, sendo 30%
de entrada e o restante dividido em
até seis parcelas, com juros de 1%.

ÁREA DE LAZER
A 3ª Turma do Superior Tribu-

nal de Justiça determinou que o
condomínio não pode impedir o
morador inadimplente de usar as
áreas de lazer do prédio.

Segundo a autora da ação, a fim
de garantir o pagamento de taxas
condominiais em atraso, o condo-
mínio havia proibido uma mora-
dora e seus familiares de utiliza-
rem o clube do conjunto residen-
cial. Em sua defesa, o condomínio
alegou que a proibição estava pre-
vista no regimento interno.

Na setença, o colegiado entendeu
que o direito do condômino ao uso
das partes comuns, seja qual for a
destinação a elas atribuída, decorre
da previsão legal da própria utiliza-
ção da unidade imobiliária.

THIAGO COUTINHO - 27/10/2015

DIOVANO disse que o condomínio ingressou em juízo contra dono do imóvel


