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NEGÓCIO DA ARÁBIA

Irmão do terrorista mais procurado do mundo abandona fazenda e projeto de produção
de soja na Bahia, depois que as terras foram invadidas. População espera seu retorno

ONDE BIN LADEN
PERDEU A GUERRA
FOTOS: LUIZ RIBEIRO/EM/D.A PRESS

DANIEL CAMARGOS E LUIZ RIBEIRO

Belo Horizonte e Cocos
(BA) – O poderio econômico de
um dos grupos econômicos
mais fortes do mundo – O Saudi Binladin Group (SBG) – fundado pelo pai do terrorista Osama Bin Laden, não foi capaz de
deter a ação de grileiros no Oeste da Bahia. Ali, em Cocos, o irmão do homem mais procurado do mundo e herdeiro do
SBG, Khalil Mohamed Awad
Binladin, desistiu do investimento feito para plantar soja na
fazenda Vereda da Cruz, no distrito rural de Rio do Meio, na cidade baiana. Khalil é um dos 52
irmãos de Osama. O pai de ambos, Mohammed bin Awad Binladin, fundou o SBG, principal
grupo empresarial da Arábia
Saudita, que movimenta cerca
de US$ 5 bilhões por ano e se
destaca pelas estreitas ligações
com a família real saudita e pelas faraônicas obras de construção, além de atuar em diferentes ramos, que vão da aviação a
segmentos de diversão.
O interesse de Khalil no
Oeste Baiano se deve a dois
motivos. O primeiro é afetivo,
pois é casado com a brasileira
Isabel Cristina Castanheira
Bayma, de quem é sócio na
empresa Khalisa Agroindustrial Ltda., com sede registrada
em uma sala comercial no oitavo andar do Edifício Tiffany, no
Bairro Cidade Nova, em Belo
Horizonte. O segundo motivo
é referente ao potencial da região baiana, conhecida como
nova fronteira da soja. Comparando as safras de 1992/1993
com a de 2009/2010, a plantação de soja na região cresceu de
380 mil hectares para 1,05 mi-

Ruas abandonadas dentro da Vereda da Cruz: Derick é o nome do filho do empresário, e Khalisa, o da empresa com sede em Belo Horizonte
lhão de hectares, quase triplicando no período.
De acordo com pessoas ligadas a Khalil, a invasão da terra é
considerada muito grave para a
tradição muçulmana. Quando
ele teve notícia de que o investimento que fez estava sendo
grilado por pessoas da região,
perdeu o entusiasmo inicial.
“Para uma pessoa com a ideologia dele, é inconcebível que alguém invada a terra de outra.
Ele ficou extremamente chateado e descrente com o investimento”, afirma um conhecido do saudita.
O Estado de Minas teve
acesso ao registro da Khalisa na
Junta Comercial de Minas Ge-

rais (Jucemg). Criada em 20 de
setembro de 2003, a empresa
tem 49% do capital nas mãos
de Isabel, avaliado em R$ 102
mil à época, e os outros 49% (R$
98 mil) da Shakura International Marketing Co. Ltd. A Shakura, por sua vez, é sediada em Jedá, cidade portuária e comercial da Arábia Saudita. Cerca de
85% das ações são de Khalil,
sendo que os outros 15% pertencem a Maria Manuel Ferreira Bayma, irmã de Isabel.
Em 15 de setembro de
2004, a empresa fez a primeira
alteração contratual, elevando
o capital de R$ 200 mil para R$
222.410,00 e registrando a
abertura da filial na fazenda

de Cocos. O EM foi até a propriedade. Devido ao difícil
acesso, a reportagem recorreu
a um morador da região, capaz de se guiar pelas estradas
vicinais, semelhantes a labirintos. Trechos arenosos permitem a passagem apenas de
veículos com elevada altura
em relação ao solo ou tração
nas quatro rodas.
Dois funcionários ficam na
sede da fazenda e são responsáveis pela guarda de uma
área de cerrado, cercada de várias nascentes e veredas. O
projeto era ambicioso para o
terreno de 4.985 hectares –
equivalente a quase cinco mil
campos de futebol – e foi en-

comendado um plano de cultivo de 1 mil hectares de soja.
Porém, no local estão atualmente apenas os dois funcionários, ladeados por um trator
e maquinário abandonados.
O investimento previsto
para a plantação era de R$ 800
mil (R$ 80 por hectare), além do
plantio de sorgo, milho, café irrigado e outras culturas. A projeção da colheita era de 55 sacas por hectare a cada safra,
com retorno do investimento
previsto para cinco anos. Porém, o entusiasmo de Khalil
não durou muito. O enfrentamento da grilagem e as dificuldades de levar adiante o empreendimento, devido à precá-

ria infraestrutura – sendo a
principal a falta de estradas –
desanimaram Khalil. Dois anos
depois de comprar a fazenda, o
irmão de Osama desistiu do
empreendimento.
Dos 1 mil hectares autorizados para a retirada da vegetação, somente 250 hectares
foram desmatados. Em uma
carvoeira abandonada na área,
é possível perceber que a paralisação foi feita de forma repentina, tendo em vista que a
lenha foi deixada dentro de alguns fornos, sem ser queimada. O negócio foi liderado
pelo próprio Khalil, que contratou um consultor para projetos agropecuários e analisou
áreas de fronteiras agrícolas no
Mato Grosso, Goiás, Bahia, Pará e Piauí.
Na região, ainda há esperança de que o empresário saudita
retome o projeto. “A minha expectativa é que o Khalil volte a
investir aqui, para gerar mais
emprego e renda para a gente",
afirma Ivancarlos Lopes, vizinho da fazenda. Ele é um dos 12
herdeiros da família que vendeu as terras para a Khalisa
Agroindustrial e, depois de efetivado o negócio, prestou serviços para a empresa saudita.
A reportagem fez diversos
contatos com o advogado que
representa os negócios da empresa no Brasil, na tentativa de
uma entrevista com Khalil ou
Isabel, mas o casal não quis
responder, alegando que o EM
teria invadido a terra da fazenda para fotografá-la.
LEIA MAIS SOBRE
BIN LADEN
PÁGINAS 19 E 20
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solution

Khalil, numa foto durante visita ao Brasil,
e a sede da propriedade em
território baiano: desilusão com o negócio
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Apartamento dos Bin Laden na capital mineira, localizado no Bairro Belvedere, é hoje
ocupado por amiga de infância da mulher do empresário, que deve vir a BH em dezembro

UMA FAMÍLIA RESERVADA
JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS

DANIEL CAMARGOS E LUIZ RIBEIRO

Belo Horizonte e Cocos (BA) –
Quem mora no apartamento de Isabel
Cristina Castanheira Bayma, mulher de
Khalil Binlade, no Edifício Manhatan,
no Bairro Belvedere, é Tânia Pedrosa,
amiga de infância da cunhada de Osama Bin Laden. Tânia nada informa sobre a família de Isabel, pois alega que
qualquer publicação pode atrapalhar a
privacidade deles, que vêm todo ano
ao Brasil – e devem estar aqui em dezembro. Tânia é psicóloga e atende em
um consultório no mesmo andar do
prédio onde a Khalisa Agroindustrial
está registrada na Junta Comercial, no
Bairro Cidade Nova. Porém, nas três
oportunidades em que o Estado de
Minas foi ao local, a porta da sala 802
sempre esteve fechada.
Isabel nasceu em Codó, no Maranhão, passou parte da adolescência em
Araguari, no Triângulo Mineiro, e se mudou para os Estados Unidos para estudar. Lá conheceu Khalil, casou-se com o
milionário saudita, se converteu ao islamismo e vive em Jedá. Apesar do apelo
à privacidade, a cunhada de Osama tem
um perfil no Orkut. As informações são
restritas aos 15 amigos que mantém na
rede social, mas é possível observar as
comunidades que participa, várias relacionadas ao Islã, aos sobrenomes que
tem (Castanheira e Bayma) e a sua cidade natal. Há também uma comunidade
do Conselho Regional de Corretores de
Imóveis de Minas Gerais (Creci-MG),
com informações sobre compra e venda
de imóveis na capital mineira.
O marido de Isabel, além de herdeiro do Saudi Binladin Group (SBG), é cônsul honorário do Brasil em Jedá desde
1988. A embaixada brasileira é localizada na capital Riad e o irmão de Osama
acompanha missões comerciais e diplomáticas na cidade às margens do Mar
Vermelho. Educado nos EUA, Khalil ficou entusiasmado com o projeto na fazenda em Cocos e, depois de comprar a
terra virgem, construir uma sede,
adquirir trator, máquinas agrícolas e
até a abrir estradas, o milionário saudita chegou a ensaiar pegar no batente
com os funcionários. "Teve um dia em
que ele foi lá no mato e até trabalhou
com a gente", recorda Ivancarlos Lopes, que prestou serviço para o saudita. Outra obra de Khalil foi fixar placas
de identificação nas estradas abertas
dentro da propriedade.
Construir, aliás, é com a família de
Khalil. Entre as obras do SBG, constam
mais de cinco mil quilômetros de rodovias pavimentadas na Arábia Saudita, 25
aeroportos e a reforma da cidade sagrada de Meca. A história do grupo começou quando o patriarca, Mohammed
Awad Bin Laden, migrou do Iêmen para
a Arábia Saudita em 1925 e criou o grupo
em 1931. Mohammed morreu em 1968
em um acidente aéreo e o controle do
grupo ficou com os filhos. A facilidade
para os vastos contratos na Arábia Saudita se devem às ótimas relações com a
família real do país.

CONTRASTE Se sobra dinheiro para Kha-

lil, pois as obras do SBG são irrigadas pelos petrodolares do maior produtor de
petróleo do mundo – a Arábia Saudita –,
ao lado da Fazenda Vereda da Cruz a situação é bem diferente. Na comunidade,
com o mesmo nome da fazenda, distante dois quilômetros da sede, famílias
moram em casas com parede de enchimento, cobertas de palhas e com chão
de terra batida. O transporte da água é
feito em latas de água na cabeça.
Santina Santos de Souza, de 55, mãe
de sete filhos, diz: “Já ouvi falar que a fazenda vizinha foi comprada pelo irmão
do Bin Laden". Porém, ela não sabe
quem é Osama Bin Laden e muito menos o que é terrorista. O terror para ela é
outro. “A gente sempre planta, mas com
a seca, não dá nada. Neste ano, só saiu
uma mandioquinha”.
O lavrador Juscelino Santos Costa
também mora em Vereda da Cruz e reclama que está desempregado há oito
meses. Também já ouviu falar que a fazenda próxima é “do irmão do (Osama)
Bin Laden”. Porém, não sabe nada a respeito do terrorista. "Disseram que um homem dos Estados Unidos foi para lá. Para
gente que não tem leitura, é difícil entender essas coisas", explica Juscelino, que
mora com mais seis pessoas numa casa
de enchimento e coberta de palhas. Considerando o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) do ano de 2000, Cocos está na posição 4.386 do ranking nacional,
com média 0,615, bem abaixo da média
nacional, que é de 0,766.

INVESTIGAÇÃO
DA ABIN E DOS
AMERICANOS

Edifício
Manhatan,
onde mora a
psicóloga Tânia
Pedrosa, que
tem um
consultório no
mesmo local
ORKUT/REPRODUÇÃO DA INTERNET-27/8/10

Foto de Isabel
Cristina
Castanheira
Bayma em seu
perfil do Orkut.
A mulher de
Khalil mantém
apenas 15
amigos na rede
social, a maioria
relacionada ao
islamismo

Logo que a Khalisa Agroindustrial começou a operar no Brasil,
em 2003, despertou a atenção da
Agência Brasileira de Inteligência
(Abin), que investigou a empresa,
mas não constatou nenhuma irregularidade. No dia seguinte ao
atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, o Federal Bureau of Investigation (FBI), órgão de inteligência da polícia norte-americana,
procurou todos os integrantes da
família Bin Laden que estavam em
território norte-americano para interrogá-los sobre possíveis ligações
com o parente terrorista.
Khalil Mohamed Awad Binladin
foi procurado no dia seguinte ao
atentado, conforme mostra relatório ao qual o EM teve acesso. De
acordo com o documento do órgão
de investigação, a apuração queria
detalhes de uma intensa movimentação de árabes na casa da família,
em Orlando, na Flórida. Khalil respondeu que quem estava lá (uma
propriedade de 81 mil metros quadrados, comprada no final da década de 1970), era somente sua família. Entretanto, o FBI alertou-o sobre
o risco de retaliações e três dias depois Khalil pediu socorro, pois temia pela segurança dos familiares.
Ele queria voar para Washington,
onde estava sendo planejado um
voo para a Arábia Saudita, mesmo
com o espaço aéreo norte-americano fechado após os atentados.
Dois dias depois, Khalil, Isabel, o
filho Sultan e a irmã de Isabel, Maria Manuel Ferreira Bayma, foram,
em uma limusine escoltados pelo
FBI, até o aeroporto de Orlando,
onde embarcaram em um voo contratado pela embaixada saudita.
Entretanto, o voo partiu com duas
horas de atraso, pois os tripulantes
se negaram a voar sem saber a
identidade dos passageiros. A companhia aérea ofereceu US$ 5 mil para cada funcionário, mas eles recusaram e só aceitaram quando a
oferta foi ampliada para US$ 10 mil,
informa o inquérito do FBI.
A operação para que a família
de Khalil conseguisse deixar o país
não foi isolada. De acordo com
Craig Unger, no livro As famílias do
petróleo (Editora Record), foram
pelo menos sete aviões disponíveis
para agrupar os membros da grande família Bin Laden, da família
real saudita e da alta hierarquia do
país. O primeiro voo para Arábia
Saudita partiu dia 18 de setembro
e levou cinco membros da família
Bin Laden.

BOLONHESA Para Josilda Pereira

LUIZ RIBEIRO/EM/D.A PRESS

Ele (Khalil)
sempre tratou
os empregados
muito bem e
seu prato
favorito é
macarrão à
bolonhesa com
almôndegas
■ Josilda Pereira de Souza,
cozinheira

de Souza, de 45 anos, Khalil é um
senhor muito educado. A opinião
da cozinheira, que preparava o prato preferido do irmão de Osama
quando ele ia à fazenda, é de que
ele “sempre tratou os empregados
muito bem”, e coincide com a de
várias pessoas que lidaram com o
milionário saudita em Belo Horizonte, mas que preferem não se
identificar, pois respeitam a discrição da família. Josilda foi contratada duas vezes e recorda que o Khalil apreciava macarrão à bolonhesa
com almôndegas.
Moradora de Montalvânia, cidade mineira na divisa com a Bahia,
distante 40 quilômetros da propriedade rural, a cozinheira recorda que,
na segunda vez que trabalhou para
o irmão de Bin Laden, ficou hospedada na fazenda durante oito dias.
“Me pagaram bem demais: R$ 1,2
mil”, revela. Josilda lembra que Khalil viajava sempre em carro blindado e na companhia de dois funcionários, um deles tradutor. Ele gostava de dormir em uma rede no espaço em frente à casa. Um hábito do
milionário saudita era acender uma
fogueira próximo de onde dormia,
à noite. Outro costume do saudita
ressaltado pelo lavrador Edilson da
Silva Oliveira, que trabalha no local
há quatro anos, é “rezar ajoelhado
com um livrão ao meio-dia”. Edilson se refere ao ritual de leitura do
Alcorão. (DC e LR)
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Habitantes da cidade de Cocos já imaginaram que o próprio
terrorista poderia estar escondido no sertão da fazenda

MITOS E LENDAS NO
INTERIOR DA BAHIA

LUIZ RIBEIRO/EM/D.A PRESS

DANIEL CAMARGOS E LUIZ RIBEIRO

Fornos de carvão abandonados na propriedade do empresário: ainda há madeira sem queimar
tios e tias e que também não teve contato
com Osama, além de ressaltar que a família cortou todos os laços com o terrorista.
Tamara tem 29 anos e nasceu em Los
Angeles, na Califórnia, na costa Oeste dos
Estados Unidos, informa o relatório. Foi
educada numa parte da infância na América e, depois, em Jedá, na Arábia Saudita. Começou a estudar Relações Internacionais,
em 1999, em Boston, mas foi forçada a interromper o curso abruptamente quando
seu tio Osama coordenou o atentado terrorista. Dos quatro aviões seqüestrados pela
organização Al-Qaeda, dois atingiram as
torres gêmeas do Word Trade Center, um o
Pentágono e outro explodiu nos ares.

Com os negócios de sua família no Brasil,
TamarapassouaservistananoitedeBeloHorizonte, na companhia do irmão mais novo,
Sultan. “Lembro que eles iam muito naquela
boate da Rua Felipe do Santos, quase esquina
com Rua São Paulo, (Happy Hour). Também
gostavam muito de ir ao Major Lock (pub no
Bairro São Pedro)”, conta um amigo, que desfrutoudacompanhiadela,maspreferenãose
identificar. Apesar de serem muçulmanos, os
jovens não viam problema em se divertirem
nanoitebelo-horizontina,conhecidaporexalarálcool.Osbolsosrecheadososlevavam,inclusive,arecebertratamentoespecialemboates como a elitista NaSala, onde ligavam com
antecedência e tinham mesa reservada.

solution

Belo Horizonte, Cocos (BA) e Montalvânia – Desde que Osama Bin Laden orquestrou o sequestro de quatro aeronaves,
seguidos de atentados, o maior deles derrubando as torres gêmeas do World Trade
Center, resultando na morte de quase três
mil pessoas em 11 de setembro de 2001, ser
da família Bin Laden se tornou um fardo.
Tamara, de 29 anos, não esconde o belo sorriso nas fotos de seu álbum do site de relacionamento Orkut. Abraça amigos e amigas e demonstra alegria. Mas omite o sobrenome e revela apenas a primeira letra: B,
pois o que vem depois é uma história complicada demais para ser explicada e carrega
o peso de um dos maiores dramas da humanidade. Tamara é sobrinha do terrorista
saudita Osama Bin Laden. Filha de Khalil
Mohamed Awad Binladin com a brasileira
Isabel Cristina Castanheira Bayma.
Arestriçãoaosobrenomenãoocorreapenas no universo virtual da sobrinha do terrorista. Em Cocos, distante 898 quilômetros de
Salvador, o mistério sobre os verdadeiros donos da Khalisa Agroindustrial durou mais de
um ano após as atividades se iniciarem.
Quem trabalhava para a empresa informava
apenas que o negócio era “de uma turma de
Belo Horizonte”. Porém, quando Khalil visitou a fazenda, a verdadeira identidade do
proprietário se espalhou pela região.
Assim que a informação circulou no interior baiano, começaram a pipocar casos
relacionados ao terrorista. “Contaram até
que o Bin Laden (o Osama) ia ficar escondido na fazenda”, lembra um vizinho da Vereda da Cruz. Outro morador narra que, em
certa ocasião, três homens armados entraram na propriedade, a mando de um grileiro de terras. “Quando se aproximou um
avião, os homens saíram correndo. Eles
pensaram ser a mando do Bin Laden e que
estava cheio de bombas”, recorda.
Sempre que tocam no assunto, os familiares do terrorista negam veementemente qualquer ligação com o terrorismo. Um
dia após o atentado, agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) interrogaram todos os familiares de Osama presentes nos
Estados Unidos. Relatórios do FBI, aos quais
o Estado de Minas teve acesso, mostram
que a filha de Khalil, Tamara, é uma das figuras destacadas no inquérito. Ela respondeu aos agentes que não conhecia todos os

BRASIL
S/A

ANTÔNIO MACHADO

E-mail para esta coluna: machado@cidadebiz.com.br

Enxotando fantasma
Quantomais3deoutubroseaproximaeacandidatura José Serra não se apruma, maiores têm sido as cobranças sobre Dilma Rousseff para que exponha não
mais em tese, mas como presidente, o que fará depois
de eleita. A sua confiança é tanta, que ela responde.
O grilo das perguntas que escuta e das respostas
que dá é que ambas não espelham a situação da economia. Desde que alguém soprou à imprensa que
haverá um choque fiscal, caso Dilma se eleja, ela se
sente na obrigação a negar essa intenção. Está certa
em termos.
A situação das contas públicas que importa ao
mercado financeiro, onde tal tema reverbera, está como o diabo gosta: sem risco algum de solvência,
prescindindo em muitas ocasiões da emissão de novos títulos pelo Tesouro para substituir as séries vencidas, mas paga juros de país quebrado. Já é tempo
de desatar esse nó.
O Tesouro se endivida em razão supostamente
dos déficits fiscais – isto é, do orçamento federal – ao
custo da Selic, calibrada pelo Banco Central conforme as expectativas da inflação. A execução do orçamento fiscal é apenas parte desse ritual – digamos,
o toucinho da feijoada. Mas não há mais hoje em dia
a carne seca nem o feijão.
Se assim é, Dilma acerta ao julgar que “disciplina
fiscal” é algo que se tem de adaptar sistematicamente. “Ajuste fiscal no Brasil é outra coisa”, disse, segundo relato à agência Reuters. “É um corte brutal nas
despesas e aumento de impostos.” Vá lá que não seja bem assim. Ela confunde “ajuste” com “choque”.
Mas isso é semântica.
O que ela talvez queira dizer é que a estabilidade
econômica já pode
prescindir no Brasil de
cortes de gastos públicos na veia, como estão
fazendo os países da
Zona do Euro, enquanto os detentores de papéis do Tesouro querem levá-la a se comprometer com meta
fiscal apertada. É o tal
superávit primário, que
retira do orçamento paProblema fiscal
ra pagar juros da dívida
é que o fiscal
pública um bocado das
receitas fiscais.
não é mais
Se, como ela diz, o
seu eventual governo problema. Juros,
será mão fechada sem
sim, e o fiscal
ser, no entanto, avarento como tio Patipode ajudar a
nhas, o pessoal das tesourarias dos bancos e
afiná-los
os operadores de papéis públicos podem
dormir em paz.
Mesmo com a Selic a 11%, estando hoje a 10,75%,
basta à Fazenda entregar um primário de 1% do PIB ou
poucomenosparaqueadívidapúblicaestacioneonde
está: 40% do PIB. Em 2002, era de 60,6%.

Mito do risco fiscal
O problema é menos de tamanho do gasto público e mais de como e onde ele é gasto. Já a resultante final do orçamento, os déficits financiados com
emissão de títulos pelo Tesouro que vão acumularse ao estoque da dívida pública, a sua trajetória é cadente – sem ter a menor relação com a retórica populista do presidente Lula.
“Faz bom tempo que a relação dívida/PIB não
preocupa”, constata o economista Fernando Montero, que não se deixa levar pelo ramerrame de analistas sempre a profetizar a ruína fiscal. “Quantos países”, ele provoca, “podem pagar sua dívida pública
com pouco mais que um ano de carga tributária?” Se
a arrecadação de tributos é de 35% do PIB e a dívida,
de 40%, basta um ano e meio. Isso poucos enxergam.

CARRO
SEMINOVO
Em muito bom estado,
poucos km rodados, 1.0,
4 portas, VE / TE/AL.

UM ANÚNCIO PODE MUDAR A SUA VIDA.
Confie em um jornal que já faz parte dela.

Vende carro, cachorro e apê.

3228 - 2000
Anuncie com a gente e vão ligar para você.

Precisou? A gente vende.

Se preferir, vá a uma de nossas lojas.

E por que o ajuste?
Com alguma ironia, Montero diz que “a crise global, enfim, nos tornou modelo para outros”. Um articulista do Financial Times, por exemplo, citou esta
semana o primeiro governo Lula como inspiração à
Grécia, que está à beira da bancarrota e corta gastos
rosnando.
Foi o que aqui se fez, abrindo espaço para o crescimento que Lula saboreou no segundo governo. E
por que Dilma repetiria a dose? “A resposta mais
simples é porque ela pode”, sugere Montero. “A não
tão simples é porque deve.” A questão embute algumas nuanças.

O nexo da disciplina
O ajuste, palavra repelida por Dilma, é possível
porque, como lista Montero, no ano que vem boa
parte dos aumentos escalonados do funcionalismo
terá sido absorvida, alguns gastos cíclicos vão continuar cedendo e, em tese, o salário mínimo poderá
passar sem reajuste real, dada a queda do PIB em
2009. “E por que ajustar?”,
Ele contrapõe: “Credibilidade? A Fazenda tem se
virado sem ela. Espaço para investir? Para isso há o
PAC, restos a pagar, Fundo Soberano etc. Seria bom
reduzir impostos. Mas isso está em pauta?”
O nexo é que, seja pela conexão do gasto público
com o monetário, ou para tirar das tesourarias dos
bancos o álibi do risco fiscal, o crescimento sustentado depende de inflação baixa e menos juros.
Com menos folgas em 2011, diz Montero, é o consumo público ou o induzido pelas transferências, que
cresceduasatrêsvezesacimadoPIB,quedeveavançar
menos. Faça-se isso e os juros desinflam.

