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Abastecimento é 
prioridade nacional

Embora não tenha se 

destacado como tema 

na campanha eleitoral, 

uma das prioridades 

do presidente eleito, 

Jair Bolsonaro, é a 

melhoria do sistema de 

abastecimento

Fundamental para que a 
população tenha acesso 
a mercadorias de quali-

dade, com oferta sempre capaz 
de atender à demanda, custo 
operacional baixo e menos 
desperdício. Um dos gargalos 
nessa importante área que 
deverão merecer atenção do 
governo diz respeito ao Entre-
posto Terminal de São Paulo, 
da Ceagesp, companhia vin-
culada ao Ministério da Agri-
cultura. A questão também 
deverá merecer atenção do 
governador eleito, João Dória, 
considerando ser relevante a 
parceria e apoio da adminis-
tração paulista na busca das 
soluções.

Além de a Ceagesp ser 
ligada ao Governo Federal, 
é preciso considerar algo 
crucial: o comércio atacadis-
ta de hortifrutigranjeiros da 
capital paulista não atende 
apenas a cidade, mas todo 
o Brasil, dada a relevância 
do mercado da Grande São 
Paulo e do Interior paulista, 
bem como da produção e 
volumes comercializados. 
Qualquer problema de que-
bra na produção de frutas, 
verduras ou legumes que 
aconteça em outros esta-
dos pode ser suprido pelo 
entreposto paulistano. Este 
funciona como um regulador 
do mercado nacional.

Também é preciso consi-
derar que alguns produtos 
estrangeiros somente são aces-
síveis no mercado nacional em 
decorrência de sua compra em 
larga escala por importadores 
que os distribuem a partir do 
entreposto de São Paulo. Os 
mercados regionais de outros 
pontos do Brasil não têm volu-
me para comprar essas merca-
dorias, a preços competitivos, 
diretamente dos fornecedores 
de outros países.

A despeito de sua importân-
cia para a população paulista e 

paulistana e o abastecimento 
nacional, o Entreposto Termi-
nal de São Paulo está obsoleto e 
não tem as mínimas condições 
de atender à demanda. Loca-
lizado em uma região urbana 
com alto índice populacional, 
tem sérios problemas de trân-
sito/mobilidade, segurança, 
infraestrutura e condições de 
trabalho para seus permissio-
nários, ou seja, produtores e 
comerciantes atacadistas de 
distintos portes. 

Também é desconfortável e 
inadequado para os feirantes, 
sacolões, restaurantes, pe-
quenos e médios varejistas e 
todos os que dependem dele 
na cadeia de abastecimaento. 
Sem investimentos durante 
anos em sua modernização, 
também difi cultada pela falta 
de espaço e crescimento da 
cidade em seu entorno, não 
é mais capaz de atender de 
modo adequado ao volume 
médio de comercialização de 
283 mil toneladas por mês ou 
3,4 milhões anuais, bem como 
receber produtos de 1.500 mu-
nicípios, 22 estados brasileiros 
e 19 países.

No velho entreposto de 
Vila Leopoldina, circulam 50 
mil pessoas e 12 mil veículos 
por dia. Infelizmente, todo 
esse contingente enfrenta 
as agruras de suas precárias 
condições de infraestrutura 
interna, trânsito e logística. 
Portanto, é urgente a adoção 
de medidas de contingência 
que garantam um mínimo de 
operacionalidade para a Cea-
gesp na Vila Leopoldida, mas 
sem perder de vista que São 
Paulo precisa mesmo é de um 
novo e moderno entreposto 
de hortifrutigranjeiros. 

É imprescindível para o bem 
e o futuro do abastecimento 
que o Governo Bolsonaro 
solucione esse grave gargalo, 
contando com o trabalho ex-
cepcional da futura ministra da 
Agricultura, deputada federal 
Tereza Cristina, pessoa séria, 
com excelente e adequada 
formação.
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Presidente eleito, Jair Bolsonaro.

A declaração do presi-
dente eleito ocorre no 
momento em que o mi-

nistro Edson Fachin, do STF, 
determinou a abertura de uma 
petição autônoma específi ca 
para analisar as acusações de 
caixa dois feitas por delatores 
da J&F envolvendo o ministro 
extraordinário da transição, 
Onyx Lorenzoni.

“Em havendo qualquer com-
provação ou denúncia robusta 
contra quem quer que seja e 
que esteja à altura da minha 
caneta, óbvio que ela será 
usada”, respondeu Bolsonaro 
sobre a possibilidade de afastar 
Onyx. O presidente eleito disse 
que se necessário usará sua 
“caneta BIC” numa indicação 
de que pode exonerar e nomear 
a qualquer momento.

Onyx divulgou nota em que 
afirma receber “com muita 
tranquilidade” a decisão de 
Fachin. De acordo com o 

Em audiência pública na 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado 
ontem (5), o presidente do 
Banco Central, Ilan Goldfajn, 
afirmou que, se o projeto 
de autonomia da instituição 
tivesse sido aprovado, ele 
permaneceria no comando da 
autoridade monetária durante 
o governo Bolsonaro e não 
teria anunciado sua saída “por 
motivos pessoais”. 

Ele deu a declaração após 
ser questionado pelo senador 
Garibaldi Alves Filho (MDB-
-RN) sobre a decisão. “Minha 
decisão foi de ordem pessoal. 
Tenho todo respeito e admira-
ção pelo novo governo, que dá 
sinais de direção correta, mas 
resolvi por razões pessoais 
voltar às origens. Tenho algo 
a confessar. Se tivéssemos 
aprovado o mandato fixo 
antes, talvez essa questão de 
sair por razões pessoais não se 
colocasse”, apontou Goldfajn.

O presidente do BC vol-
tou a defender a aprovação 
pelo Congresso do projeto 
que dá autonomia ao órgão, 

Presidentes do BC, Ilan Goldfajn, e da CAE,

senador Tasso Jereissati.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, recusou-se 
a levar à votação o projeto 
que regulamenta a atuação 
das agências reguladoras. Ele 
explicou aos senadores que o 
projeto, aprovado pela Câma-
ra, na forma de substitutivo, 
recebeu alterações que podem 
“desfi gurar” a Lei de Responsa-
bilidade das Estatais.

O projeto, de autoria do pró-
prio Eunício, recebeu emenda 
na comissão mista que permiti-
ria a indicação de parentes até 
o terceiro grau de autoridades 
para o conselho de administra-
ção e a diretoria de empresas 
estatais. “Não merece ser in-
cluída outra matéria que não 
diga respeito à regulamentação 
das agências. Por outro lado, 
a Lei das Estatais, que nós 
aprovamos, foi incorporada 
nessa matéria, do meu ponto 
de vista, indevidamente, ina-
dequadamente”, disse.

A polêmica decorre da mu-
dança feita pelos deputados 
com o objetivo de permitir a 

Presidente do Senado, Eunício Oliveira.

Comissão especial da Câmara 
aprovou a proposta de Política 
Nacional de Redução dos Agro-
tóxicos, apesar da obstrução 
de parlamentares ruralistas. 
Texto seguirá para análise do 
Plenário. O parecer do depu-
tado Nilto Tatto (PT-SP) busca 
criar condições para viabilizar 
modelos agroecológicos, menos 
dependentes de insumos quími-
cos para o controle de pragas e 
doenças agrícolas.

A proposta original surgiu de 
sugestões da sociedade civil, 
posteriormente aperfeiçoadas 
em vários seminários da comis-
são especial. São criadas, por 
exemplo, zonas de uso restrito 
e zonas livres de agrotóxicos, 
sobretudo perto de moradias, 
escolas, recursos hídricos e áre-
as ambientalmente protegidas.

O texto também altera a atual 
Lei dos Agrotóxicos para proibir 

o registro de insumos classifi -
cados como “extremamente 
tóxicos”. No processo de regis-
tro, deverá ser garantida ampla 
transparência e participação 
das organizações da sociedade 
civil com atuação nacional nas 
áreas de agricultura, meio am-
biente, saúde pública e defesa 
do consumidor.

O outro eixo do substitutivo 
de Nilto Tatto está na “massifi -
cação” dos chamados Sistemas 
de Produção e Tecnologias 
Agropecuárias Sustentáveis. “É 
um relatório que faz a gente re-
pensar o modelo de agricultura 
preponderante hoje no Brasil e 
no mundo, na perspectiva de 
produção de uma alimentação 
mais sadia, para quem sabe – a 
partir de medidas de curto, mé-
dio e longo prazos – um dia es-
tarmos livres dos agrotóxicos”, 
afi rmou Tatto (Ag.Câmara).

Nilto Tatto: deve-se repensar um modelo de produção de 

alimentos mais saudáveis.

Agressor deverá 
ressarcir SUS por 
vítimas de violência 
doméstica

O Plenário da Câmara aprovou 
o projeto os deputados Rafael 
Motta (PSB-RN) e Mariana 
Carvalho (PSDB-RO), que prevê 
a responsabilidade do agressor 
de ressarcir os custos dos ser-
viços de saúde prestados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
e dos dispositivos de segurança 
usados em caso de pânico em 
situações relacionadas às vítimas 
de violência doméstica e familiar. 
A matéria, aprovada na forma do 
substitutivo da deputada Erika 
Kokay (PT-DF), será enviada 
ao Senado.

De acordo com o texto, o 
agressor que, por ação ou omis-
são, causar lesão, violência física, 
sexual ou psicológica e dano 
moral ou patrimonial à mulher, 
será obrigado a ressarcir todos 
os danos causados, inclusive os 
custos do SUS envolvidos com os 
serviços de saúde prestados para 
o total tratamento das vítimas em 
situação de violência doméstica 
e familiar. O dinheiro deverá ir 
para o fundo de saúde do ente 
federado responsável pelas uni-
dades de saúde que prestarem 
os serviços.

Apesar de apoiar o projeto, a 
deputada Carmen Zanotto (PPS-
-SC) expressou preocupações 
quanto à possibilidade de se pre-
servar o patrimônio na prática, já 
que o casamento por comunhão 
parcial de bens prevê que o 
patrimônio acumulado após o 
casamento é do casal em partes 
iguais. “Até sair o divórcio, por 
exemplo, o patrimônio é dos dois, 
e o pagamento poderá afetar o da 
mulher”, afi rmou (Ag.Câmara).
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Salas de cinema têm 
de adotar tecnologia 
de acessibilidade

São Paulo - O juiz José Carlos 
Francisco, da 14ª Vara Federal, em 
São Paulo, ordenou que, a partir 
de março de 2019, as salas de ci-
nema em todo o País deverão ter 
tecnologias de acessibilidade que 
permitam a pessoas com defi ciên-
cia visual ou auditiva compreender 
o conteúdo dos fi lmes em cartaz. O 
prazo foi defi nido em decisão limi-
nar, que acolheu um requerimento 
do Ministério Público Federal. 

“A proteção de pessoas com 
defi ciência é dever de instituições 
públicas e privadas de qualquer 
sociedade democrática, razão pela 
qual o pedido é juridicamente 
possível e amplamente sustentado 
pelo ordenamento constitucional e 
infraconstitucional”, decidiu o juiz 
José Carlos Francisco. Neste pro-
cesso, as empresas distribuidoras e 
exibidoras de fi lmes são rés ao lado 
da União e da Ancine - ambas res-
ponsáveis pela fi scalização do setor.

O juiz José Carlos Francisco 
fi xou multa diária de R$ 10 mil 
para o caso de descumprimento 
da ordem judicial. O MPF infor-
mou ontem (5), que os testes e 
a validação de equipamentos que 
possibilitem a exibição das obras 
com audiodescrição, janelas para 
intérpretes de Libras e legendas 
descritivas na forma de “closed 
caption” devem ser realizados 
ao longo dos primeiros meses do 
próximo ano (AE).

Bolsonaro reitera que alvos 
de denúncias

comprovadas serão afastados
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse ontem (5) que qualquer pessoa indicada para compor sua 
equipe de governo será afastada caso se torne alvo de denúncias

do Exército, general Eduardo 
Villas Boas, no Quartel General 
da força, em Brasília. A dis-
tinção é concedida a militares 
brasileiros que, em tempos 
de paz, se distinguiram por 
atos pessoais de abnegação, 
coragem e bravura, com riscos 
à própria vida.

Segundo o Exército, em 
1978, quando Bolsonaro era 
aspirante a ofi cial, ele impediu 
que um soldado da 2° Bateria 
de Obuses do 21° Grupo de 
Artilharia de Campanha se 
afogasse durante atividade de 
instrução militar. O soldado 
era Celso Moraes Luiz. “Du-
rante um exercício, o soldado 
desapareceu na lagoa. Eu era 
atleta das Forças Armadas, 
um bom nadador, e consegui 
resgatá-lo”, contou Bolsonaro 
ao lado de Moraes. A medalha 
não foi concedida antes para 
não acusarem o gesto de ter 
propósito eleitoral (ABr).

ministro, será a oportunidade 
para esclarecer os fatos e a 
verdade de ‘forma defi nitiva’. 
“Tal procedimento me dará 
oportunidade de esclarecer, 
com a verdade e de forma 
defi nitiva, perante o Poder Ju-
diciário, as questões relativas 

ao fato, a exemplo do que já foi 
feito diante da opinião pública 
de meu estado e da sociedade 
brasileira”, diz a nota.

O presidente eleito foi con-
decorado hoje com a Medalha 
do Pacificador com Palma, 
entregue pelo comandante 

Goldfajn no Senado defende 
autonomia do Banco Central

com mandatos da diretoria 
independentes do Executivo. 
Um projeto com esse objetivo 
está em análise no colegiado. 
A proposta prevê a fi xação de 
mandados para presidente e 
diretoria da instituição, não 
coincidentes com o do presi-
dente da República. A Câmara 
também analisa uma proposta 
nos mesmos moldes.

Goldfajn também destacou 
que a economia brasileira vem 
crescendo de forma contínua 

desde o começo de 2017, 
apesar de “volatilidades” no 
cenário interno e externo. As 
diversas projeções de mercado 
apontam para um crescimento 
do PIB entre 1,3% e 1,5% em 
2018, sendo que a projeção 
do BC é de 1,4%. Para 2019, a 
autoridade monetária espera 
aumento de 2,4%. Ele ressal-
tou como conquistas da atual 
política monetária a consolida-
ção da infl ação em torno das 
metas (Ag.Senado).

Retirado projeto de nepotismo e 
indicações políticas em estatais

indicação de parentes até o ter-
ceiro grau de autoridades para 
o conselho de administração e a 
diretoria de empresas estatais 
com receita operacional bruta 
maior que R$ 90 milhões. O se-
nador Tasso Jereissati (PSDB-
-CE) acusou a Câmara de ter 
incluído “jabuti” prejudicial à 
moralidade pública. 

No mesmo sentido, a sena-
dora Simone Tebet (MDB-MS) 

acrescentou críticas à tentativa 
de derrubar a quarentena de só-
cios e executivos de empresas 
sob fi scalização das agências 
reguladoras, situação que, 
segundo ela, ‘coloca a raposa 
dentro do galinheiro’. “Qual-
quer dono, gerente ou adminis-
trador dessas empresas poderá 
ser indicado como membro do 
conselho das agências regula-
doras” (Ag.Senado).

Comissão aprova 
política de redução

do uso de agrotóxicos

Brasília - Durante entrevista no Quartel 
General do Exército, o presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, afi rmou que irá votar a reforma da 
Previdência o mais rápido possível e dentro dos 
primeiros seis meses de mandato. "Se fosse pos-
sível, aprovaria em 1º de fevereiro, mas temos 
que respeitar o calendário", ao falar dos prazos 
do Congresso Nacional.

Para Bolsonaro, a prioridade da reforma é a idade 

mínima. "Vamos começar com essa ideia, podemos 
mudar até lá", afi rmou. Questionado se planeja 
articular a reforma ou as privatizações, ele disse 
que "a ordem dos fatores não altera o produto".

O presidente não respondeu diretamente 
perguntas sobre tributação e disse que o tema 
deve ser direcionado a Paulo Guedes (futuro 
ministro da Economia), "nosso posto Ipiranga", 
disse (AE).

A ideia é votar reforma da Previdência o mais 
rápido possível


