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O bilionário investi-
dor Warren Buffet,
executivo-chefe
do fundo Berkshi-

re Hathaway, afirmou em um
artigo publicado ontem no

New York Times que o Congres-
so dos EUA deveria aumentar os
impostos para os mais ricos.
“Meus amigos e eu já fomos afa-
gados demais pelo Congresso”,
escreveu. No início da tarde, ele

estava entre os assuntos mais co-
mentados do Twitter.

Buffet afirma que pagou pou-
co mais de US$ 6,9 milhões em
impostos federais no ano passa-
do. “Isso parece muito dinheiro.
Mas o que eu paguei é apenas
17,4% da minha renda tributável
– e esse na verdade é um porcen-
tual menor do que o que foi pago
por qualquer outra das 20 pes-
soas no nosso escritório.”

Para o investidor, “é hora do
governo levar a sério a questão
de dividir o sacrifício (com os

mais ricos)”. Os muito ricos não
se importariam em pagar mais
impostos, “especialmente quan-
do tantos outros cidadãos estão
sofrendo”, disse ele, acrescen-
tando que para os outros 99,7%
dos contribuintes os impostos
devem permanecer inalterados.

O investidor afirma que os ges-
tores de investimentos ganham
bilhões, mas podem classificar
essa renda como ganhos de capi-
tal de longo prazo, pagando as-
sim taxa de imposto de só 15%.
Ele lembra que um comitê con-

junto do Congresso terá a mis-
são de reequilibrar as finan-
ças dos EUA, como ficou de-
terminado no acordo para a
redução do déficit e elevação
do limite de endividamento
do país, no começo do mês.

“Eles foram instruídos a ela-
borar um plano para reduzir o
déficit do país em pelo menos
US$ 1,5 trilhão nos próximos
dez anos. É essencial, entre-
tanto, que eles façam muito
mais do que isso.” / DOW JONES
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PARABÉNS,

FOCA!
16/08 – 9H
AMANDA DE CARVALHO ROSSI
ANDRÉ MELSOHN DAYAN
ANITA FERNANDES PORFIRIO
ANTONIO VICTOR PITA LUZ
ARTHUR OVIDIO DANIEL
BEATRIZ FERREIRA BULLA
BRUNO IACONA DE BELLO
CECÍLIA CARBONE CUSSIOLI
CIRO GILMAR CAMPOS FILHO
COSMO LUCIANO DO NASCIMENTO
16/08 – 14H
CRISTIANE NASCIMENTO DE JESUS
CRISTINE LUCIANA KIST
DANIEL DOS SANTOS LEITE
DANIEL GONÇALVES DA FONSECA E SOUZA
DANIEL VIEIRA DE FIGUEREDO
DANILO BUENO IPOLITO
DAVI LIRA DE MELO
DÉBORA ÁLVARES SCHUAB TÁBOAS
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
GABRIELA AZEVEDO FORLIN
17/08 – 9H
GUILHERME FUJIMOTO AMORIM
HELOISA ARUTH STURM
IGOR SOUSA REIS
JACKSON VIAPIANA
JACYARA PIANES HENRIQUES CARVALHO
JAMILE BILU RODRIGUES
JOSÉ GABRIEL NAVARRO
JOSÉ ROBERTO GOMES JÚNIOR
JÚLIA RODRIGUES
JULIANA SOUZA DEODORO

17/08 – 14H
JÚLIO ETTORE SURIANO DO NASCIMENTO

KELLEN PACHECO MORAES
LAYSE VENTURA COUTINHO AMARAL

LEANDRO IGOR VIEIRA FERREIRA
LEONARDO BERNS GORGES

LIDIANE DIAS FERREIRA
LUIS FERNANDO SOARES CARRASCO

LUIZ FERNANDO CAMPOS BETTI
LUIZA REGINA MACHADO CALEGARI

MARCIO DOLZAN
18/08 – 9H

MARCOS ESTEVAM MAFRA
MARIANA DE ARAÚJO NIEDERAUER

MARINA IEMINI ATOJI
MATEUS ELIAS DOS SANTOS

NATÁLIA PEIXOTO RODRIGUES
OSCAR IWATA FUJIWARA
PAULO BARROSO GOMES

PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ANDRADE
RAFAEL GYURKOVITS ABRAHAM

REINALDO DI GIÁCOMO ADRI
18/08 – 14H

RODRIGO DE MORAES BATISTA
ROMINA CÁCIA DUTRA MAGALHÃES

TAÍSA SZABATURA
TALITA ALVES MATIAS

TALITA DUVANEL DA SILVEIRA
TATIANA DE SOUZA LIMA

THASSIO HENRIQUE BORGES DE SOUSA
THIAGO LASCO DE MAGALHÃES
THIAGO MACHADO SANTAELLA

VITOR LILLO SILVA

Veja acima a data de sua entrevista, traga seu currículo e mostre todo o seu talento. Boa sorte!

O seu evento

(11) 3897-4900
www.rosarosarum.com.br
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Dividir sacrifício

Jamil Chade
ENVIADO ESPECIAL /ASTI

A crise da dívida faz ruir feu-
dos na Itália e, em troca de
blindar o país, a Europa exige
a maior reforma política do
país desde o fim da era de Mus-
solini. No total, mais de 10 mil
políticos terão o cargo extinto
pelo projeto de cortes de gas-
tos apresentado pelo governo
de Silvio Berlusconi e ditado
pelo Banco Central Europeu.

A reportagem do Estado per-
correu cinco cidades que terão a

administração fechada nos pró-
ximos meses, com o objetivo de
reduzir os gastos públicos. No to-
tal, 1,5 mil prefeituras e cerca de
30 governos provinciais desapa-
recerão na Itália.

A medida elimina salários e be-
nefícios para vereadores, deputa-
dos regionais, prefeitos, vice-
prefeitos e secretários. Pelos cál-
culos do governo, isso permitirá
a economia de€9 bilhões, de um
total de cortes de gastos€ 45 bi-
lhões proposto.

A classe política, porém, está
dividida, com muitos dos eleitos
determinados a manter empre-
gos e salários. Para isso, organi-
zam manifestações e um intenso
lobby para retirar as cidades da
lista elaborada pelo governo.

“O gasto de uma prefeitura é o
mesmo de um deputado italia-
no. Portanto, cortar uma admi-
nistração pública nesse sentido
é pura demagogia”, acusou Lido
Riba, presidente da União das
Comunidades de Montanha do
Piemonte, lembrando que os de-
putados são os que mais ganham
na Europa, com salários de € 14
mil ao mês. “Por que não se cor-
tou pela metade o salário desses

deputados ?”, perguntou.
Na região do Piemonte, serão

600 cidades com as prefeituras
abolidas e o Estado espera econo-
mizar€ 160 milhões por ano.

“Estamos de acordo que te-
mos de apertar o cinto. Mas isso
não pode ser sempre uma exigên-
cia feita ao parente mais pobre”,
afirmou Massilo Nobili, presi-
dente da Província de Verbano-
Cusio-Ossola, lembrando que
muitos dos poderes locais são re-
sultado de questões históricas e
que datam da Idade Média.

Augusto Rollandin, presiden-

te da região da Aosta, já avisa que
não aceitará o projeto. Em sua
região, pelo menos 50 cidades de-
saparecerão. “Há uma divisão
que funciona muito bem do tra-
balho das administrações regio-
nais e locais. Não há porque mu-
dar”, disse.

Outros são mais realistas,
diante da dívida da Itália de
120% do Produto Interno Bruto,
equivalente a € 1,9 trilhão. Gil-
berto Pichetto, senador pela Pro-
víncia de Biella, sabe que sua re-
gião não sobreviverá e acha que
estava mesmo na hora de “feu-
dos políticos” começarem a cair.
“Temos de ser realistas”, afir-
mou, sobre a região com apenas
43 mil habitantes.

Disputa. Outro debate que se
abre é quanto ao futuro das se-
des dessas administrações. Por
determinação do governo de Ro-
ma, a Província de Asti vai se fun-
dir com Cuneo e o imponente
prédio que serve de sede da admi-
nistração ficará vazio. Na cida-
de, grupos empresariais e sociais
já disputam o espaço.

Fora do prédio, o dono do res-
taurante Monna Laura, Nunzio

Serreino, teme perder lucros.
“Os funcionários públicos e con-
selheiros são nossos maiores
clientes.”

Mas nas ruas das cidades, a po-
pulação não nega que está satis-
feita com o corte de mais de 10
mil postos de políticos. Na cida-
de de Issime, os 300 habitantes
praticamente escondidos nos Al-
pes italianos são unânimes em
atacar a existência de uma prefei-
tura no local com apenas oito
ruas. “Temos cinco conselhei-
ros (vereadores), um prefeito,
um vice-prefeito, secretárias,

carros oficiais. Isso não faz senti-
do”, acusou Gemma, de 62 anos.

Oito quilômetros dali, a cida-
de Lillianes vive também o dra-
ma de estar na lista das que terão
a prefeitura abolida. A dona de
um bar, Carolina, acusa a admi-
nistração de pegar todo o dinhei-
ro dos impostos para pagar os
próprios salários. “Enquanto is-
so, não tem dinheiro nem para
renovar casas que estão à beira
de um colapso nem para com-
prar uma bandeira nova da Itá-
lia”, disse, em referência ao mas-
tro no centro da cidade.

DIVULGAÇÃO

Reforma política vai pôr fim a feudos italianos
Com uma dívida equivalente a 120% do PIB, medida do governo Berlusconi prevê a extinção de 1,5 mil prefeituras e 30 governos provinciais

BUFFET QUER PAGAR
MAIS IMPOSTOS
Bilionário defende alta de tributos para ricos

Decadência. População se queixa do descaso público

● No vermelho

€ 1,9 trilhão
é o tamanho da dívida pública da
Itália, o equivalente a 120% do
Produto Interno Bruto

€ 9 bilhões
é quando o governo de Silvio
Berlusconi espera economizar
com a extinção de 1,5 mil prefei-
turas e cerca de 30 governos
provinciais
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 ago. 2011, Economia, p. B10.




