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“Sempre que fizer 
algo, mesmo que 
ninguém venha a 
saber, faça como se 
o mundo estivesse 
olhando para você”.
Thomas Jefferson (1743/1826)
3º presidente dos Estados Unidos
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faça a leitura do
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Com um discurso em 
defesa da prioridade 
e urgência da reforma 

da Previdência, a Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI) entregou ontem (2) 
ao presidente do Congresso 
Nacional, senador Davi Alco-
lumbre (DEM-AP) a Agenda 
Legislativa da Indústria de 
2019. O documento reúne 123 
propostas em tramitação na 
Câmara ou Senado, conside-
radas estratégicas pelo setor. 

Dentre todas as proposi-
ções, a agenda destaca 14 
itens como pauta mínima 
esperada pela indústria, sob 
o argumento de terem maior 
impacto sobre o ambiente 
de negócios. O presidente 

Industriais defendem 
reforma da Previdência 
em nome de juros baixos

interino da CNI, Paulo Afonso 
Ferreira, classifi cou a reforma 
da Previdência ‘imprescindível 
e essencial para que o país 
volte a crescer’. “Ao gerar 
confi ança na sustentabilidade 
fi scal, a reforma será uma fonte 
importante de expansão da 
economia ao reforçar fatores 
que contribuirão para taxas de 
juros mais baixas”, disse.

A reforma Tributária tam-
bém foi defendida pelo indus-
trial. Segundo Paulo Afonso 
Ferreira, o texto aprovado pela 
Comissão Especial da Câmara 
representa avanços importan-
tes em termos de simplifi cação 
do sistema de tributação sobre 
investimentos de exportações, 
apesar disso, ele destacou 

que o texto ainda precisa de 
ajustes. Essa é a primeira vez, 
desde que foi lançado em 1996, 
que esse documento é lança-
do no Congresso, em sessão 
solene conjunta da Câmara e 
do Senado.

“Cabe a nós, ao Congresso, 
às duas casas Legislativas, exa-
minar esses temas e, conforme 
os consensos das lideranças 
partidárias, dar-lhes a devida 
prioridade. É certo que, ao 
fazer isso, estaremos contri-
buindo para o desenvolvimento 
econômico e social do país, 
gerando emprego e renda para 
aqueles que mais precisam 
neste momento difícil que va-
mos atravessando”, disse Davi 
Alcolumbre.

Além das reformas, a agenda 
de prioridades da indústria reú-
ne matérias que tratam de pro-
postas que vão de licenciamento 
ambiental e projetos sobre os 

marcos legais das agências 
reguladoras e do saneamento, 
a Registro Internacional de Mar-
cas, com a adesão ao Protocolo 
de Madri, o que, segundo a CNI, 

garante a prioridade de marca 
e simplifi ca o processo de regis-
tro internacional em 97 países, 
que respondem por 80% do 
comércio mundial (ABr).

Lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2019 no Congresso Nacional,

em sessão solene conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Produção industrial 
melhora em 
fevereiro, diz CNI

A produção industrial no país 
melhorou em fevereiro, segun-
do dados da pesquisa Indica-
dores Industriais, divulgada 
ontem (2) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
O levantamento, segundo eco-
nomistas da entidade, aponta 
para uma recuperação das 
atividades no Brasil.

Um dos principais fatores 
destacados nessa avaliação foi 
o aumento de horas trabalhadas 
na produção dos últimos meses. 
Fevereiro registrou o quarto 
aumento consecutivo do tempo 
de produção, com crescimento 
de 1,6%. O resultado é ainda 3% 
acima do registrado em 2018.

A pesquisa ainda apontou um 
incremento do faturamento de 
1,6% em fevereiro na compara-
ção com janeiro, considerando 
sazonalidades. No mesmo perí-
odo, a utilização da capacidade 
instalada cresceu 0,1 ponto 
percentual e fi cou em 78%.

Apesar de positivo, na com-
paração com fevereiro do ano 
passado, o faturamento teve que-
da de 1,2%. Para especialistas 
da CNI, se houver melhora nos 
resultados de faturamento e de 
dados relacionados ao emprego 
nos próximos meses, o país pode 
registrar aumento de consumo 
e o investimento e, consequen-
temente, aceleração maior da 
atividade industrial (ABr).

O negociador-chefe da União 
Europeia (UE) para o Brexit, 
Michel Barnier, acredita que o 
cenário de saída do Reino Unido 
sem acordo é agora mais prová-
vel, depois dos últimos fatos na 
política interna britânica. Em 
Bruxelas, Barnier disse ontem 
(2) que será necessário um 
“voto positivo” na Câmara dos 
Comuns” para evitar um “hard 
Brexit” em 12 de abril.

Barnier afi rmou que a saída 
sem acordo está agora mais 
próxima.Os avisos de Bruxelas 
chegam um dia depois da nova 
votação inconclusiva por parte 
do Parlamento britânico, que 
na segunda-feira (1º) rejeitou 
quatro alternativas ao acordo 
proposto pela primeira-ministra 

A saída sem acordo está agora mais próxima.

Secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho.

Cronograma do Enem
O Inep disse que o cronograma 

do Enem está mantido e que as 
provas serão aplicadas nos dias 3 e 
10 de novembro, como previsto no 
edital. Em relação à falência da grá-
fi ca contratada para a diagramação 
e impressão dos cadernos de prova 
da edição do Enem, a autarquia 
diz: “existem alternativas seguras 
sendo avaliadas”. As provas do 
Enem são impressas durante dois 
meses, demandando um volume 
de 50 toneladas de papel por dia.

O Brasil caiu da 26ª posição 
para o 27º lugar entre os maio-
res exportadores do mundo, 
em 2018, segundo relatório 
anual divulgado ontem (2) 
pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC). Entretanto, 
houve aumento de 10% nas 
vendas em comparação a 2017. 
No ano passado, as exportações 
chegaram a US$ 239,5 bilhões, 
com aumento de 9,6%. As im-
portações cresceram 19,7% ao 
totalizarem US$ 181,2 bilhões. 
O saldo da balança comercial 
em 2018 fi cou em US$ 58,3 bi-
lhões. O 26º lugar foi assumido 
pelo Vietnã. O primeiro lugar no 
ranking é da China, seguida por 

Estados Unidos e Alemanha. O 
último lugar é da Indonésia, em 
30º lugar. 

Segundo dados preliminares 
da OMC, o comércio mundial 
cresceu 3%, em 2018, abaixo 
do previsto em setembro pela 
organização (3,9%). O resul-
tado menor que o esperado é 
explicado principalmente por 
piora no comércio mundial, no 
quarto trimestre. Para 2019, a 
previsão é crescimento de 2,6% 
no comércio mundial, em linha 
com a previsão de crescimento 
do PIB de 2,6%. Em 2020, o 
comércio mundial deve atingir 
crescimento de 3%, com previ-
são para o PIB em 2,6% (ABr).

O 26º lugar foi assumido pelo Vietnã. O primeiro lugar é da 

China, seguida por Estados Unidos e Alemanha.

Yves Herman/Reuters
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Divulgação/Portal Gov.Brasil

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sérgio Moro, 
disse ontem (2) que precisa 
entender melhor as circunstân-
cias em que o governador do 
Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 
propôs utilizar atiradores de 
elite contra criminosos com 
fuzil, mas afi rmou que “policiais 
não precisam tomar um tiro de 
fuzil para reagir”. Moro parti-
cipou da feira LAAD Defesa e 
Segurança, no Rio de Janeiro, 
onde ministrou uma palestra. 

“O fato é que um policial não 
precisa levar um tiro de fuzil 
para reagir. Mas tem que ver 
em quais circunstâncias que 
haveria essa autorização”, disse 
Moro a jornalistas após a pales-
tra, ressaltando a importância 
de combater organizações cri-
minosas, sejam elas facções ou 
milícias. “Para mim, Comando 
Vermelho, PCC e milícias são 
tudo a mesma coisa. Muda um 
pouco o perfi l do criminoso, 
mas mesmo assim estamos 
falando de uma criminalidade 
grave e que tem que ser com-
batida”. 

Moro disse ter confi ança de 
que o Pacote Anticrime será 
aprovado pelos parlamentares 
no Congresso. “Tenho confi ança 
que, em mais ou menos tempo, 
com eventuais modifi cações ou 
eventualmente até aprimora-

Ministro da Justiça e Segurança 

Pública, Sérgio Moro.
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O governo vai continuar a 
defender a proposta integral 
de reforma da Previdência, 
mas as novas regras de apo-
sentadoria rural e do Benefí-
cio de Prestação Continuada 
(BPC), poderão ser suprimi-
das se a maioria dos parlamen-
tares decidir. A afi rmação é 
do secretário de Previdência 
e Trabalho, Rogério Marinho: 
“Certamente a vontade sobe-
rana do Congresso se fará ou-
vir e representar. Se a maioria 
assim entender, os itens serão 
suprimidos”, disse. 

O secretário disse ainda que 
o governo tem o compromisso 
de mostrar aos parlamenta-
res os números de economia 
previstos em cada item da 
reforma proposta. “Temos 
um compromisso com o par-
lamento de  abrirmos os nú-

Governo aceita negociar alterações 
na reforma, sinaliza Marinho

que a aposentadoria rural e o 
BPC são pontos que nós não 
vamos considerar. O deputado 
Júlio César (PSD-PI) disse 
que a exclusão das novas 
regras do BPC e da aposen-
tadoria rural fará com que a 
resistência dentro do partido 
à aprovação da reforma seja 
“muito pequena”.

O líder do PSL na Câmara, 
major Vitor Hugo (GO), disse 
que ainda é cedo para se falar 
em mudanças na proposta de 
reforma. “Não vamos fazer 
esse tipo de concessão neste 
momento, é até prematuro. 
Até mesmo na discussão da 
admissibilidade, a CCJ tem 
um poder limitado para cortar 
texto”, disse, ao acrescentar 
que o  governo tem a intenção 
de “preservar o máximo possí-
vel” do texto proposto (ABr).

meros no detalhamento. Até 
porque há interesse da socie-
dade de saber se determinada 
concessão for feita, qual o 
custo que será resultante da 
concessão”, disse.

Segundo o líder do PSD, An-
dré de Paula (PE), a retirada 

do BPC e da aposentadoria 
rural da reforma já é um ponto 
pacifi cado da bancada. “Nós, 
na semana passada, junto com 
outros líderes – mais de 290 
deputados – formalizamos 
a nossa posição de apoio à 
reforma da Previdência, mas 

Brasil cai para
27º entre os maiores 

exportadores do mundo

Brexit: UE diz que saída sem 
acordo é “mais provável”

Theresa May. “Nunca quisemos 
o cenário sem acordo. Mas a 
União Europeia já está pronta. 
Fica mais claro a cada dia”, disse 
o negociador durante evento do 
think-thank European Policy 
Centre, na capital belga. 

Ele citou cenários possíveis 
para a saída do Reino Unido 
da UE: chegar a acordo esta 
semana sobre o entendimento 
proposto por Theresa May, a 
uma variação dessa proposta, 
a uma saída sem acordo, ou à 
extensão do Artigo 50, este que, 
na sua opinião, necessitaria de 
forte justifi cativa. De acordo 
com Michel Barnier, uma nova 
extensão do prazo “traria riscos 
signifi cativos para a União Euro-
peia, e por isso seria necessária 
uma forte justifi cação”.  

O jornal The Guardian des-
taca que um adiamento para 
depois de 12 de abril, ou 22 de 
maio, só seria possível em caso 
de marcação de eleições ante-
cipadas ou com a realização de 
um segundo referendo.  

Os deputados britânicos 
rejeitaram as quatro opções al-
ternativas ao acordo de saída do 
Reino Unido da UE, defendido 
pela primeira-ministra Theresa 
May (ABr).

“Policiais não precisam 
tomar tiro para reagir”

mentos, o governo vai conseguir 
aprovar esse projeto”. O minis-
tro visitou o estande da Imbel, 
conferiu carros da montadora 
Mitsubishi e conheceu novas 
tecnologias como scanners e 
bloqueadores de sinal de celular 
e internet para presídios. 

Moro defendeu o uso de 
tecnologia para reduzir custos 
e aumentar a eficiência do 
trabalho dos agentes de se-
gurança pública. Na avaliação 
dele, a segurança nos presídios 
está entre as áreas que podem 
ser beneficiadas por novas 
tecnologias como scanners e 
bloqueadores. “Temos que in-
vestir na tecnologia porque isso 
faz com que possamos diminuir 
e facilitar o trabalho” (ABr).

Mourão: governo 
está comprometido 
com reformas

Ao participar da abertura da 
12ª edição da Laad Defence 
& Security, o presidente em 
exercício, Hamilton Mourão, 
destacou que o governo federal 
está comprometido em promo-
ver as reformas econômicas. 

“O presidente Bolsonaro 
está engajado em promover 
reformas estratégicas para 
destravar a nossa economia, 
criando as melhores condições 
para que o livre comércio seja 
alavancado no Brasil. O exem-
plo disso na área econômica é 
a elevada expectativa de que 
nos próximos meses o Parla-
mento brasileiro aprove a nova 
Previdência e em sua esteira a 
reforma tributária”.

Mourão afi rmou ainda que “a 
arte da guerra foi e continua 
sendo de fato a execução da 
política por outros meios”. O 
setor de defesa e segurança 
oferece uma “excepcional 
oportunidade” para a expan-
são da indústria nacional, “por 
meio de expressiva produção 
da cadeia produtiva industrial 
de todos os elos da defesa e 
segurança”. Destacou que o 
evento é uma oportunidade 
para “a efetivação de gran-
des negócios” e também de 
“apresentação de meios que 
impactarão a arte da guerra 
e as atividades da segurança 
pública e corporativa” (ABr).


