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CRISTIANO GUEDES DUQUE
MÉDICO DA ONCOCLÍNICA E DO INCA

Estão previstos mais de 27 mil novos
casos de cânceres de pulmão, traqueia
e brônquio, no país, no próximo ano,
segundo a recém-lançada “Estimativa
2014 - Incidência de câncer no Brasil”.
As projeções do Ministério da Saúde e
do Instituto Nacional de Câncer dão o
que pensar. 

Já faz algum tempo que ouvi-
mos falar dos malefícios que a
poluição atmosférica pode cau-
sar à nossa saúde. Tais danos
ocorrem principalmente pelo
desenvolvimento de doenças
respiratórias e cardiovasculares.
Estima-se que esta poluição seja
o motivo da ocorrência de 3,2
milhões de mortes prematuras
em todo o mundo.

Há, porém, um motivo a mais
para se preocupar. Em outubro
de 2013, a agência da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) es-
pecializada em câncer, a IARC,
classificou a poluição do ar exter-
no como carcinogênica para hu-
manos. Isto significa que há evi-
dências suficientes de que a ex-
posição à mesma causa câncer
de pulmão. Segundo publicação
da OMS, no ano de 2010, ocorreram 223
mil mortes por câncer de pulmão no
mundo inteiro causadas pela poluição
do ar externo. Há também associação do
problema com um aumento do risco de
câncer de bexiga.

A poluição do ar externo a que esta
agência da OMS refere-se diz respeito
às partículas em suspensão no ar, que
são o componente principal desta po-

luição. Ou seja, é o ar que todos nós
respiramos, independente da localiza-
ção geográfica e da concentração de
substâncias específicas. 

Quais seriam, então, as fontes desta
poluição? Estas são bem conhecidas de
todos nós: as emissões dos meios de
transporte, da indústria, da agricultura,
do cozimento residencial (carvão) e das
fontes de emissão estacionárias (gera-
ção de energia). 

É importante lembrar que os casos
de câncer de pulmão tem aumentado
bastante, desde o início do século pas-
sado. Trata-se hoje da neoplasia ma-
ligna mais frequente na população
mundial e a causa mais importante de
morte por câncer no mundo. Esta
doença geralmente é detectada em es-
tágios avançados.

O reconhecimento de que a poluição

do ar causa câncer, por uma organização
respeitada, como a OMS, já é um passo
importantíssimo para começarmos a
pensar em mudar nossos hábitos de vi-
da. A partir daí, podemos pensar em mu-
danças que vão desde o nosso dia a dia,
como também na cobrança que pode-
mos fazer de nossos governantes. 

Para sair de casa, podemos pensar em
usar meios de transporte que poluam
menos. Ao fazer compras, a preferência

por itens produzidos localmente
e que não precisem de grandes
deslocamentos já ajuda, assim
como a opção por automóveis
mais econômicos. 

De nossos governantes, pode-
mos cobrar meios de transporte
público de qualidade e pouco po-
luentes, o estabelecimento de
normas de emissão para a indús-
tria e a agricultura, assim como o
estímulo a carros, ônibus e cami-
nhões que emitam menos partí-
culas em suspensão.

Devemos refletir também co-
mo é gerada a energia consumi-
mos. As usinas termelétricas,
por exemplo, são fontes impor-
tantes de poluição do ar. Um
monitoramento adequado dos
índices de poluição do ar, prin-
cipalmente em grandes cida-

des, seria muito bem vindo.
O maior causador de câncer de pul-

mão continua sendo o cigarro, que confe-
re um aumento do risco em até 30 vezes.
Desta forma, para quem fuma ou vive
perto de pessoas que fumam, o fato de sa-
ber que, além deste risco do tabagismo,
está também exposto à poluição do ar ex-
terno, deve ser um motivo a mais para se
esforçar para abandonar o cigarro.

PAULO SÉRGIO DE MORAES SARMENTO
ECONOMISTA E SÓCIO DA VSW SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

H
á tempos atrás quem poderia imaginar
uma liquidação em plena época de Natal?
O período magno das vendas para o varejo
que até então representava dois terços da
venda do ano e com margens gordas? Um
diretor de marketing que fizesse uma pro-
posta dessas seria demitido por justa cau-
sa. Uma agência de propaganda perderia

imediatamente a conta por tama-
nho sacrilégio. Nem pensar! Mes-
mo quando não existia o décimo
terceiro salário, o Natal sempre
foi o melhor período de vendas. 

Depois que foi instituído por
lei em 1962, pelo então presiden-
te João Goulart, portanto há mais
de cinquenta anos, essa gratifica-
ção anual paga por todas as em-
presas aos seus funcionários fez
com que indústria e o varejo pas-
sassem a contar com um bolo ex-
tra de dinheiro cem por cento
voltados ao consumo. 

Esse era o propósito, mesmo
que por interesses políticos. Ga-
rantiu por um bom tempo maior
robustez à consagrada época de
ouro onde pessoas ficavam feli-
zes em gastar sem mexer em seu
orçamento e as empresas igual-
mente felizes em vender encerrando um ano com balanços me-
lhores. A força motriz da roda da fortuna! Os tempos mudaram.
Ainda representando um importante volume de vendas no ano,
o Natal perdeu o seu brilho de outrora. 

O décimo terceiro como dinheiro destinado para compras
agora é recebido em conta e destinado para tapar buracos do or-
çamento familiar. 

Com dinheiro curto, dívidas, inflação maior que a declarada
nas estatísticas e economia com pífio crescimento, o consumi-
dor se vê tendo que usar parte, ou todo do seu décimo terceiro
para pagar empréstimos, parcelas atrasadas e outras obrigações.
Os bancos oferecem até a sua antecipação como empréstimo. A

sua finalidade acabou sendo desviada. 
Para os aposentados e pensionistas do INSS, metade do déci-

mo terceiro é creditado junto com os proventos de setembro,
muito antes do Natal e por quê? Porque outubro a cada dois anos
é mês de eleições e serve para aliviar as tensões do bolso furado. 

Sinais da economia igualmente furada. Ou seja, a capacidade
de gastança em presentes e ceia farta foi esvaziada exatamente
na contra mão da tradição da festa natalina. Copiamos o Black
Friday e o copiamos mal. 

Nos EUA, aonde foi criado, é uma liquidação que está se tor-
nou esperada, com forte e verdadeira redução nos preços para

eliminar estoques parados e dar
lugar às novas mercadorias e lan-
çamentos. Black is beautiful! Li-
quidações no varejo, diga-se de
passagem, sempre tiveram essa fi-
nalidade em qualquer época do
ano, historicamente nas trocas
das estações climáticas. 

Além do abuso de alguns co-
merciantes subirem os preços para
falsamente mostrarem descontos -
o famoso truque da metade do do-
bro - o que vimos foi uma disputa
acirrada e desesperada de todo ti-
po de comércio e serviços pelos
restos mortais do décimo terceiro.
Algumas redes de varejo espicha-
ram a sexta feira até domingo.

Todos procuraram se defender
como puderam. O consumidor
também. A verdade é que todos
estamos no mesmo barco, como

no Titanic que só havia botes salva vidas para a primeira classe.
O célebre transatlântico que afundou tragicamente em 1912 te-
ve o seu casco rasgado por um iceberg. 

No navio Brasil, sabemos que um iceberg nos espera para cri-
ar danos irrecuperáveis em nosso casco, em nossas estruturas
democráticas, caso não mudemos o seu rumo político que, por
consequência, mudará o modelo econômico e social. 

Só não acredita no iceberg quem não quer enxergar. Só pega-
rá de surpresa os que não estiverem preparados e souberem de-
senvolver a sua rota de crescimento com planejamento e estra-
tégias para os cenários complicados que virão pela frente a co-
meçar de 2014. Quem sabe veremos ainda um Black Christmas!

Black Friday, 
Natal e consumo: 

os tempos mudaram

Poluição e a incidência de câncer

Arrecadação
tributária 
e papel 
do Estado
SUELI ANGARITA
CONTADORA E SÓCIA DA SOLUÇÕES FISCAIS CONSULTORIA TRIBUTÁRIA

A queda na arrecadação é uma das grandes preocu-
pações do governo, especialmente o estadual que, em
razão de propostas de redução da alíquota do Imposto
Sobre Mercadorias e Serviços – ICMS, nas operações en-
tre estados, teme déficit, no que tange a manutenção da
máquina pública.

A situação é mais preocupante para os estados produ-
tores de petróleo, uma vez que com a redivisão dos royal-
ties entre estados consumidores, a receita tende a cair
consideravelmente.

Diante desse panorama, o Rio de Janeiro, responsável por
cerca de 85% da produção brasileira do “ouro negro”, se vê
obrigado a adotar novas medidas para não perder receita.

A mais recente iniciativa do governo fluminense foi á
edição da Lei no 6.571/13, publicada no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, em 31 de outubro, para inserir
dispositivos na Lei no 5.147/07. As alterações propostas
criam a possibilidade das microempresas e empresas de
pequeno porte (EPPs), enquadradas no Simples Nacional,
que realizaram operações sem documento fiscal ou com
documento fiscal inidôneo a não aplicação de multas, nem
execução fiscal por parte da Secretaria de Estado de Fazen-
da, desde que não haja ação fiscal iniciada. O Estado do Rio
de Janeiro responde por cerca de 15% da arrecadação do
ICMS, em relação a outros estados da Região Sudeste.

O imposto também é o tributo que mais arrecada no
país, perdendo, apenas, para o Imposto de Renda. O pro-
duto de sua arrecadação representa mais de 50%, concen-
trado no sudeste, o que desagrada a outras unidades fede-
radas, menos desenvolvidas.

Além de tudo, o tributo
também tem gerado dis-
cussão, especialmente,
provocada pelo governo
Sérgio Cabral, que tem
questionado a perda do
ICMS “negociada” e insti-
tuída na Constituição Fe-
deral de 1988. Com a pro-
mulgação da carta mag-
na, as operações com pe-
tróleo, incluindo combus-
tíveis líquidos e gasosos,
dele derivados, passaram
a não ser tributados nas
operações entre estados. 

Na época, a perda do
ICMS foi compensada
com os royalties, cuja re-
distribuição, espera-se se-
ja julgada desaprovada
pelo Supremo Tribunal
Federal. Dadas às circuns-
tâncias, a medida propos-
ta pelo governo provoca
reflexos significativos na
“vida” das microempresas
que optarem por “receber
o perdão” do governo.

Uma delas é a manu-
tenção no regime do Sim-
ples Nacional, conside-
rando que se autuada por
omissão de receita, o con-
tribuinte é excluído da sistemática unificada de arrecada-
ção de tributos, sem contar com a possibilidade de ser le-
vado á informalidade. 

Uma das formas que o fisco encontra e que, muitas ve-
zes, o contribuinte desconhece é que as administradoras
de cartão de crédito informam a Secretaria Estadual de
Fazenda – Sefaz, os valores recebidos de seus clientes. O
cruzamento de dados entre os valores informados pelas
administradoras e aqueles informados pelas empresas le-
va a identificação de omissão do valor faturado nas ven-
das ou prestações de serviços.

Nesse momento, a Sefaz informa a divergência a Recei-
ta Federal do Brasil (RFB), que providencia a exclusão do
regime. A alteração da lei além de evitar uma carga tribu-
tária maior com o ingresso no lucro presumido, também
traz economia ao caixa da empresa que é dispensado das
penalidades aplicáveis.

Se considerarmos que mais de 90% da economia é
mantida pelas EPPS, o governo estará salvando a “própria
pele”, uma vez que sem arrecadação, não há cumprimen-
to do papel do poder público.

Por outro lado, a medida poderá gerar descontentamen-
to por parte daqueles que mantêm suas obrigações fiscais
em dia, tal qual tem acontecido com “perdões” concedidos
pela RFB a grandes empresas inadimplentes, em detri-
mento de outras que se esforçam para saldar suas dívidas. 

Como tudo no Brasil, a moeda sempre tem dois lados
e, dificilmente, a legislação tributária, do jeito que está es-
truturada, cumprirá o papel do direito: promover o bem-
estar e a justiça social. 

Como tudo no
Brasil, a moeda
sempre tem dois
lados e,
dificilmente, a
legislação
tributária, do
jeito que está
estruturada,
cumprirá o
papel do direito:
promover o
bem-estar e a
justiça social
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A-17.




