
GERAL 03ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2019

“O contribuinte é o único ci-
dadão que trabalha para o gover-
no sem ter de prestar concurso”, 
a frase é do ex-presidente Reagan 
(EUA), mas ajusta-se com cer-
ta facilidade à atual realidade 
brasileira. Afinal, o que dizer de 
um povo que trabalha em média 
cinco meses por ano apenas para 
pagar impostos? 

Em tese a mastodôntica carga 
tributária brasileira (que ocupa 
aproximadamente 33% do PIB e 
constitui-se em uma das maiores 
do mundo), deveria ser reverti-
da em serviços de qualidade à 
população, em tese! Na prática, 
esta soma (que no ano passado 
chegou a 2.388.541 reais) passa 
longe das necessidades do povo 
brasileiro, basta observarmos a 
nossa volta. Em todas as áreas 
da sociedade percebemos uma 
enorme carência na qualidade 
dos serviços que, se não seria 
resolvida (dinhei-
ro ajuda, mas não 
faz milagre) tal-
vez pudesse ser 
minimizada com 
um investimento 
correto de recur-
sos que, afinal de 
contas, são prove-
nientes do meu, 
do seu, do nosso 
bolso. O quadro 
aqui exposto (por 
mais que não se 
constitua em no-
vidade) torna-se 
revoltante quan-
do analisado es-
tatisticamente em 
comparação com 
outras nações. Le-
vantamento do 
Instituto Brasi-
leiro de Plane-
jamento e Tri-
butação (IBPT) 
apontou que, dentre os 30 países 
com a maior carga tributária, o 
Brasil é aquele que ocupa a últi-
ma posição no quesito “retorno 
dos valores arrecadados”, ou 
seja, os impostos são absorvidos 
pelo Estado, mas não necessaria-
mente são revertidos em serviços 
para aqueles que os subsidiam.

A saída, à primeira vista, seria 
uma redução da carga tributária 
(cujo tamanho não se justifica 
pelo retorno insuficiente), ou 
uma pressão popular por melhor 
aplicação dos recursos públicos. 
Exemplos não faltam. Nos EUA, 
em 2009, nasceu o movimento 
Tea Party, organização inspi-

rada em uma revolta contra 
a taxação abusiva a produtos 
norte-americanos no século 
XVII. Na França, recentemente 
eclodiram manifestações de rua 
cujos protagonistas, os “casacos 
amarelos”, insurgiram-se contra 
as propostas de novos impostos 
do governo Macron. E no Bra-
sil? Em nosso país manifestações 
desta natureza não seriam pos-
síveis, tampouco politicamente 
viáveis. Não seriam viáveis em 
razão da crise econômica pela 
qual passamos, que certamente 
serve de justificativa para impe-
dir o avanço de uma reforma tri-
butária que, via de regra, sempre 
foi tratada com certa má vontade 
por políticos cujas discordâncias 
em torno dos múltiplos aspectos 
da questão sempre impediram 
um debate sério e iniciativas 
concretas acerca do tema. Mas 
o que realmente impossibilita 

mudanças significa-
tivas na tributação, 
mais do que o obs-
táculo dos agentes 
políticos, é a falta da 
dimensão acerca da 
questão tributária 
por amplos setores 
da sociedade brasi-
leira. Ao contrário 
dos franceses e esta-
dunidenses, ainda 
mantemos uma re-
lação de distancia-
mento com o dinhei-
ro público que se 
embasa na premissa 
de que esse seja “ 
dinheiro do gover-
no”, e os serviços 
sociais uma espécie 
de favor prestado à 
população, gestos de 
benevolência. 

Enquanto não 
houver uma cons-

cientização popular acerca do 
tema (que leve a sociedade a 
pressionar o Estado por menos 
impostos ou uma aplicação 
transparente e adequada dos 
mesmos), e não compreendermos 
que o “dinheiro do Governo” na 
verdade é nosso, infelizmente 
permanecermos na condição 
citada no início deste texto: a do 
único cidadão que trabalha para 
o governo sem ter de prestar 
concurso.

· PAI E FILHOS
Das coisas bonitas que o 

futebol reserva: quando um 
pai faz questão de ter a com-
panhia dos filhos dentro e fora 
de campo, estimula-o, ensina, 
cobra disciplina e interage, 
participa. Murilo e Vicente são 
filhos de Gilson Almeida, e 
volta e meia os guris podem 
ser vistos trocando passes com 
o pai e seus companheiros de 
time enquanto a partida não 
começa. 

Foi assim na tarde deste 
domingo, dia 24, tempo ins-
tável, em jogo válido pelo 
Campeonato Municipal de Fu-
tebol, no Estádio da Colina, no 
Clube Vera Cruz. A brincadeira 
às vezes tinha tom de coisa 
séria, afinal, o boleiro do Clube 
parecia já ensinar aos meninos 
os fundamentos do futebol e 
fazia cara feia quando a bola 
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“
Enquanto não houver 
uma conscientiza-
ção popular acerca 
do tema (que leve 
a sociedade a pres-
sionar o Estado por 
menos impostos ou 
uma aplicação trans-
parente e adequada 
dos mesmos), e não 
compreendermos 
que o ‘dinheiro do 
Governo’ na verdade 
é nosso, infelizmente 
permanecermos na 
condição citada no 
início deste texto: 
a do único cidadão 
que trabalha para o 
governo sem ter de 
prestar concurso”

não vinha certeira no passe. A 
criançada se divertia e estava 
familiarizada com aquilo ali. 
Inclusive, os dois ficaram sen-
tados no banco de reservas 
com os companheiros de time 
do pai, assistindo ao desen-

rolar da disputa entre Clube 
e Juventude. Quando muitos 
falam que futebol não é só um 
jogo, também é a isso que se 
referem. Paixão que passa de 
geração a geração e que une 
pais e filhos no esporte.
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