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“Tenho forte 
crença na sorte, 
e percebi que 
quantomais eu 
trabalho, mais 
dela eu tenho”.
Thomas Jefferson (1743/1826)
3º presidente dos Estados Unidos
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O presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, 
defendeu a retomada 

do diálogo para aprovação 
da reforma da Previdência. 
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, reuniu-se 
com Maia na residência 
oficial da Câmara ontem 
(28) para afi nar o discurso 
em torno da aprovação da 
proposta. Maia confi rmou a 
presença de Guedes na CCJ 
na próxima quarta-feira (3). 
“A sua participação ajuda 
muito no convencimento 
dos parlamentares. A ida 
dele no dia 3 vai ser muito 
importante para que possa 
mostrar os benefícios que 
uma reforma vai dar para a 

Maia e Guedes anunciam 
convergência em favor
da reforma da Previdência

sociedade brasileira. Vamos 
colocar o trem nos trilhos”, 
disse o presidente.

Maia disse que o foco é a 
aprovação da reforma. Nos úl-
timos dias, houve um desgaste 
na relação entre Executivo e 
Legislativo em razão de decla-
rações polêmicas do presiden-
te da Câmara e do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
a respeito da articulação polí-
tica do governo no Congresso. 
Segundo Maia, isso está supe-
rado. “Não tem farpas. É hora 
de parar, não interessa quem 
começou ou errou. A Câmara 
trabalhou bem esta semana e, 
na próxima semana, a gente 
retorna com força o debate da 
Previdência”, afi rmou.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, destacou que 
tem recebido apoio tanto de 
Maia quanto de Bolsonaro 
para a aprovação da reforma. 
Segundo ele, é natural que ha-
jam alguns “ruídos” na comu-
nicação, mas a partir de agora 
vai haver uma convergência 
na defesa do texto, porque 
todos estão empenhados em 
aprová-la. Guedes destacou 
que a nova previdência vai 
fazer o Brasil recuperar sua 
dinâmica de crescimento e 
combater desigualdades e 
privilégios.

“Estou confiante que os 
poderes independentes estão 
harmonicamente buscando o 
aperfeiçoamento institucional 

do Brasil”, disse o ministro, ao 
informar que o governo quer 
redesenhar o pacto federativo 
do País, descentralizando os 
recursos da União e repassan-
do para estados e municípios. 

Citou como exemplo a repar-
tição de 70% dos recursos do 
pré-sal que podem chegar a
R$ 1 trilhão nos próximos 30 
anos. “Vamos inverter a distri-
buição de recursos no Brasil, 

pois o dinheiro não está onde 
o povo está. O recurso tem 
que ser: 70% do petróleo 
para estados e municípios. A 
União vai fi car com menos”, 
explicou (Ag.Câmara).

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes,

acertaram os ponteiros.

Luis Macedo/Ag.Câmara

O presidente Jair Bolsona-
ro disse ontem (28) que vai 
conversar com  parlamentares 
sobre as propostas enviadas 
pelo governo para o Congresso, 
entre eles a reforma da Previ-
dência. “Gostaria de atender 
mais políticos no Planalto, 
mas o dia tem 24 horas, tenho 
que dormir 5 ou 6 horas, por 
isso não atendo mais gente”, 
disse. Bolsonaro preferiu não 
falar sobre a defi nição da sua 
base aliada para aprovação da 
pauta governista. “Não existe 
base aliada garantida, os par-
lamentares são independentes 
e vão decidir de acordo com 
o entendimento de cada um. 
É isso que faz a democracia”, 
disse.

Ele falou com a imprensa após 
cerimônia no Clube do Exérci-
to, em Brasília, onde também 
esteve presente o presidente 
do Senado Federal, David 

Reforma: Jair Bolsonaro ‘vai conversar’ 
com parlamentares sobre proposta

Jair Bolsonaro, após a entrega de Condecorações da Ordem do 

Mérito Judiciário Militar, fala à imprensa.
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Alcolumbre. “A reforma con-
tinua, conversei rapidamente 
com o Alcolumbre agora, é 
ideia nossa [dar continuidade], 
com certeza do Rodrigo Maia 
também. É importante não 
para mim, mas para o Brasil”. 

Ressaltou que as divergências 
com Maia, é “página virada” e 
que outros confl itos poderão 
acontecer durante o mandato. 
“Para mim isso foi uma chuva 
de verão e o Brasil está acima 
de nós”, disse.

Bolsonaro defendeu a refor-
mulação do pacto federativo 
para distribuição dos recur-
sos da União aos estados e 
a revogação da proposta do 
orçamento impositivo para as 
emendas de bancadas estadu-
ais. “Essa proposta [do pacto 
federativo] vai além do que 
foi aprovado essa semana [do 
orçamento impositivo], porque 
lá, no impositivo, a emenda 
vai carimbada [com aplicação 
determinada] para os estados”.

“O que o Paulo Guedes quer 
é que após a votação da Pre-
vidência, seja votado o pacto 
federativo e que vá recursos 
direto para os estados, onde a 
Assembleia Legislativa de cada 
estado, junto com o governador 
e a sociedade decida para onde 
vai o dinheiro.Eles sabem mais 
onde tem que ser aplicado os 
recursos do que nós em Brasí-
lia”, disse o presidente (ABr).

A Rumo S.A. deverá prestar serviço de transporte ferroviário e 

assegurar a manutenção da estrutura.

O governo federal leiloou na 
tarde de ontem (28) a Ferrovia 
Norte-Sul. A concessionária 
Rumo S.A foi a vencedora, 
representada pela correto-
ra Santander, que ofertou
R$ 2,719 bilhões pelo trecho 
de 1.537 km, que vai de Estrela 
d’Oeste (SP) a Porto Nacional 
(TO). A outra proposta apre-
sentada, da VLI Multimodal, 
representada pela corretora 
Safra, foi de R$ 2,065 bilhões. 
O valor mínimo de outorga era 
de R$ 1,353 bilhão. O prazo 
da concessão é de 30 anos e a 
previsão de investimento é de 
R$ 2,8 bilhões.

A empresa Rumo S.A. deverá 
prestar serviço de transporte 
ferroviário e assegurar a ma-
nutenção da estrutura. Além 
disso, ela também deverá 
implantar planos ambientais, 
oficinas de manutenção e 
postos de abastecimento e na 
aquisição de equipamentos 
ferroviários e material rodante. 

Estiveram no leilão, realizado 
na B3, a Bolsa de Valores de 
São Paulo, os governadores 
de Goiás, Ronaldo Caiado, e 
do Tocantins, Mauro Carlesse. 
O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
participou da tradicional batida 
de martelo após a proclamação 
do resultado.

O ministro da Infraestrutura 
classifi cou o resultado do leilão 
como “sensacional”. Acres-
centou que os preparativos 
para os leilões da Ferrovia 
de Integração Oeste-Leste, 
na Bahia, e da Ferrogrão, em 
Mato Grosso, estão em fase 
adiantada. “Ambas já passaram 
por consulta pública e muito 
em breve vamos mandar as 
duas concessões para [análise 
do] TCU”. O representante da 
Rumo S.A., Júlio Fontana Neto, 
afi rmou que pretende tornar a 
ferrovia operacional antes do 
prazo estipulado pelo edital, 
que é de dois anos (ABr).

Governo arrecada
R$ 2,719 bilhões

com leilão da Norte-Sul
Divulgação/PPI

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) reviu 
de 2,7% para 2% a previsão de 
crescimento do PIB em 2019. 
Os primeiros indicadores do 
ano mostram que a recupe-
ração da atividade econômica 
permanece lenta. As projeções 
para infl ação foram reduzidas 
de 4,10% para 3,85%. A neces-
sidade de redução de défi cit 
fi scal primário faz com que o 
estímulo da economia tenha 
que vir, necessariamente, do 
setor privado. 

“Tendo como base um cená-
rio em que a reforma da Previ-
dência é aprovada com impacto 
fi scal relevante em meados de 
2019, projetamos a aceleração 
do crescimento trimestral ao 
longo do ano, condição neces-
sária para atingir o crescimento 
anual esperado de 2%”, afi rma a 
Carta de Conjuntura. O cresci-
mento do PIB será liderado pelo 
bom desempenho da absorção 
doméstica, na avaliação dos 
pesquisadores. Embora não 
seja esperada uma melhora 

signifi cativa dos indicadores de 
mercado de trabalho este ano, 
o consumo das famílias deverá 
crescer 2,6% no período. 

A previsão para o PIB agrícola 
permanece a mesma, em 0,4%, 
considerando as perspectivas de 
safra do ano. O PIB industrial, 
estimado em 1,8%, refl ete a lenta 
retomada dos índices mensais 
de atividade industrial. Para o 
PIB de serviços, a previsão é de 
crescimento de 2,2%. Em relação 
às exportações, o Ipea estima 
um crescimento de 4% no ano. 

Para 2020, a expectativa 
de crescimento do PIB, ainda 
condicionada à aprovação 
da reforma da Previdência, é 
de 3%. As projeções indicam 
ainda um aumento de 7,8% 
nos investimentos, graças ao 
amadurecimento do programa 
de concessões para infraestru-
tura.  O avanço das medidas de 
liberalização e produtividade 
deve ter impacto positivo na 
economia, alavancando o con-
sumo e a renda das famílias 
(Ascom/Ipea).

Ipea prevê crescimento de 2% 
no PIB e infl ação de 3,85%

O Banco Central (BC) não 
está contente com o nível das 
taxas de juros no país, afi rmou 
o presidente da instituição, 
Roberto Campos Neto, na 
apresentação do Relatório de 
Infl ação, divulgado ontem (28). 
Disse que o spread [diferença 
entre taxa de captação do di-
nheiro pelos bancos e a cobrada 
dos clientes] é alto, principal-
mente devido à inadimplência. 
E que, na composição do spre-
ad, 35% são de inadimplência; 
25%, custo operacional; 25%, 
custo fi nanceiro; e 15%, lucro.

“Temos que fazer um tra-
balho enorme na parte de 
recuperação”, disse Campos 
Neto, ao acrescentar que estão 
sendo criados mecanismos 
para melhorar a garantia dos 
empréstimos, destacando que 
a instituição tem trabalhado 
para reduzir os compulsórios, 
considerados ainda altos. “Não 
estamos contentes com o nível 
[de spread] que temos hoje”, 
disse.

Campos Neto, que comandou 
neste mês sua primeira reunião 
do Copom, disse que não quis 
modifi car a forma como o BC 
vinha tomando suas decisões 
sobre a taxa básica de juros, a 
Selic. Acrescentou que a única 

BC ‘não está contente’ 
com juros e spread

mudança foi comunicar que o 
balanço de riscos para a infl ação 
deixou de ser assimétrico e 
passou a ser simétrico. Para o 
comitê, o nível de ociosidade da 
economia pode levar a infl ação 
a fi car abaixo do esperado. 

Por outro lado, uma frustra-
ção das expectativas sobre a 
continuidade das reformas e 
ajustes na economia brasileira 
pode afetar prêmios de risco 
(retorno adicional cobrado 
por investidores para aceitar 
correr maior grau de risco) 
e elevar a trajetória da infl a-
ção. Sobre a piora do cenário 
político, Campos Neto disse 
que é importante o Copom 
abstrair-se de “ruído de curto 
prazo”. “Tentamos fazer uma 
análise de mais médio e longo 
prazo”, ressaltou. Disse ainda 
que trabalha com a perspectiva 
de aprovação da reforma da 
Previdência e que importa um 
mercado com a expectativa de 
que a reforma será aprovada 
para que a economia cresça e 
a infl ação fi que baixa (ABr).

Presidente do Banco Central, 

Roberto Campos Neto.
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rO ministro Marcos Pontes, da 
Ciência e Tecnologia, protestou 
contra notícias publicadas de 
que o acordo com os Estados 
Unidos relativo ao uso da Base 
de Alcântara (MA) teria algum 
viés militar, ou poderia ferir a 
soberania nacional. Ele falou 
sobre o assunto ontem (28) em 
audiência no Senado. O foco do 
acordo está no compromisso do 
Brasil de salvaguardar a tecno-
logia norte-americana utilizada 
no lançamento de satélites. 

“O acordo permite o lança-
mento de mísseis? Não. Este é 
um negócio que eu ouvi antes 
de vir pra cá em alguns meios de 
comunicação, mas o acordo não 
permite o lançamento de mísseis. 
Não tem relação alguma com a 
parte militar. Exceto se a FAB 
quiser lançar um míssil. O acordo 
também não ameaça a soberania 
nacional. Não é a construção de 
uma base norte-americana, só 
brasileiros continuarão contro-
lando a Base, o Brasil controla o 
centro de lançamentos como um 
todo”, detalhou.

“No acordo de salvaguardas, 
os EUA permitem ao Brasil 
lançar foguetes e satélites de 
qualquer nacionalidade, podem 
ser da China ou da Alemanha 
por exemplo, que contenham 

Acordo veta uso militar 
da Base de Alcântara

componentes norte-america-
nos. Se o satélite tem algum 
componente dos EUA, eles 
permitem que o lancemos, 
desde que nos comprometamos 
a proteger a tecnologia deles. 
Para que ninguém copie ile-
galmente durante o processo 
de montagem e lançamento. 
O acordo é só isso”, afi rmou.

Apresentou uma projeção de 
que se o Brasil conseguir aboca-
nhar ao menos 1% do mercado 
de lançamento de satélites, o 
faturamento será de U$ 3,5 
bilhões/ano (Ag.Senado).

Ministro Marcos Pontes, da 

Ciência e Tecnologia, em 

audiência no Senado.
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Avaliação do Poupatempo 
A qualidade dos serviços oferecidos 

pelo Poupatempo alcançou 98,8% de 
aprovação dos usuários, segundo a 
pesquisa anual de satisfação realizada 
pela empresa P2A Gestão em Infor-
mação. Os entrevistados elogiaram o 
bom atendimento e o respeito ao cida-
dão. Para 99,5% dos entrevistados, o 
Programa Poupatempo é “um orgulho 
para São Paulo”. O elemento humano 
foi melhor avaliado que a estrutura 
física, mas o índice de satisfação geral 
teve níveis de excelência.


