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“Não é preciso pressa 
na literatura. 
Um romance é 
como gravidez: 
aquilo fica dentro 
de você,  crescendo, 
incomodando, até 
sair”.
Rachel de Queiroz (1910/2003)
Escritora brasileira
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O presidente Jair Bolso-
naro defendeu ontem 
(9) a construção de 

um novo pacto federativo e 
o aumento dos recursos para 
o Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). “Nós 
temos pouco, mas queremos 
dividir o pouco que temos 
com vocês”, disse a prefei-
tos, vereadores e gestores 
municipais na abertura da 22ª 
Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios. O evento é 
organizado pela Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
(CNM) e reúne cerca de 8 mil 
municipalistas.

Ao pedir apoio para a 
reforma da Previdência, 

Bolsonaro defende 
aumento de recursos 
para os municípios

Bolsonaro falou sobre suas 
recentes viagens internacio-
nais e a importância de sina-
lizar aos mercados que o país 
pode equilibrar suas contas e 
diversifi car sua economia. A 
proposta do pacto federativo, 
que desvincula, desindexa e 
retira diversas obrigações do 
orçamento, foi sugerida pelo 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, entre outras medidas, 
para impulsionar a recuperação 
da economia e garantir mais 
recursos para os estados e 
municípios.

Ao lado do presidente Jair 
Bolsonaro, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, foi en-
fático ao defender a reforma da 

Previdência para que o governo 
federal abra mais espaço no 
orçamento e direcione mais 
recursos para os entes federa-
tivos. De acordo Maia, as des-
pesas previdenciárias crescem 
R$ 50 bilhões a cada ano.

Maia explicou aos prefeitos 
que está dialogando com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, para dar andamento 
nas pautas municipalistas após 
a discussão da reforma da 
Previdência, como o aumento 
dos repasses federais ao FPM, 
compensação da Lei Kandir e 
cessão onerosa de recursos do 
pré-sal. “Pedir apoio à reforma 
da Previdência não é para o 
governo federal, é para que 

possamos mudar a curva de 
recessão que o país vive nos 
últimos anos”, disse.

Em nome dos prefeitos, o 
presidente da CNM, Glademir 

Aroldi, também defendeu a 
reforma, mas sem as mudanças 
na aposentadoria rural e no 
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC). De acordo com 

ele, a economia de muitos 
municípios, principalmente 
os menores, também depende 
das aposentadorias dos traba-
lhadores rurais (ABr).

Presidente Jair Bolsonaro, participa da Sessão Solene de Abertura da XXII Marcha

a Brasília em Defesa dos Municípios.

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, compro-
meteu-se ontem(9) a melhorar 
os resultados educacionais 
do Brasil com o orçamento 
atual. De acordo com ele, não 
é “radical” e tem experiência 
em gestão, daí a disposição 
em apresentar resultados, e 
destacou ser aberto ao diálogo. 
Também mencionou conhecer 
universidades estrangeiras 
inclusive na China.

“Com o que a gente gasta em 
relação ao PIB, tem que entre-
gar mais”, afi rmou durante a 
cerimônia de posse, no Palácio 
do Planalto, na presença do 
presidente Jair Bolsonaro e do 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni. Weintraub 
pretende “entregar o que foi 
prometido no plano de governo. 
Bem sucintamente, mais com 
o mesmo que a gente já gasta”. 

Ministro da Educação, Abraham Weintraub.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse ontem 
(9) que o governo pretende 
reduzir pela metade o preço 
do gás de cozinha no país em 
dois anos. Para conseguir essa 
redução, é preciso quebrar o 
monopólio do refi no e da dis-
tribuição. “Daqui a dois anos, 
o botijão de gás vai chegar na 
metade do preço na casa do 
trabalhador brasileiro. Vamos 
quebrar esses monopólios e 
vamos baixar o preço do gás 
e do petróleo com a compe-
tição”, disse.

Guedes afirmou que o 
monopólio da Petrobras no 
refino do gás torna o preço 
do produto mais caro. E que 
a solução para a falta de 
recursos vem do petróleo, 
especificamente da explo-
ração da camada do pré-sal. 
O ministro disse ainda que o 
governo trabalha para unifi-
car ainda este ano até cinco 
tributos e que se a mudança 
for efetivada a arrecadação 
será compartilhada com es-
tados e municípios.

“Vamos baixar, simplifi-
car, reduzir impostos para o 
Brasil crescer. É a reforma 
tributária. Primeiro, vamos 
pegar três, quatro, cinco 

Antonio Cruz/ ABr
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Ministro da Economia,

Paulo Guedes.
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UBS com mais tempo
As Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) que ampliarem horário 
de atendimento receberão mais 
recursos. O anúncio foi feito pelo 
ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta. A medida prevê que a 
população tenha acesso aos serviços 
básicos, como consultas médicas e 
odontológicas, coleta de exames 
laboratoriais, recém-nascidos e 
gestantes, aplicação de vacinas, 
consultas pré-natal, entre outros 
procedimentos, durante três turnos.

A Segunda Turma do STF 
decidiu ontem (9) manter a 
condenação do ex-presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, 
que está preso desde outu-
bro de 2016, no Complexo 
Médico-Penal em Pinhais, 
região metropolitana de 
Curitiba, em função das 
investigações da Operação 
Lava Jato. O colegiado julgou 
um pedido de habeas corpus 
protocolado pela defesa de 
Cunha para que a condenação 
do ex-deputado na Lava Jato 
deveria ser revista. 

No entendimento dos advo-
gados, os crimes de corrup-
ção e lavagem de dinheiro 

Ex-presidente da Câmara, 

Eduardo Cunha.

Antonio Cruz/ABr

Araújo exonera 
embaixador do 
comando da 
Apex

O embaixador Mario Vilalva 
foi exonerado ontem (9) do 
cargo de presidente da Agên-
cia Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 
(Apex). Em nota, o Ministério 
das Relações Exteriores con-
fi rmou a saída do diplomata. 
Segundo a pasta, está em curso 
um processo de modernização 
do órgão.

“Como parte do processo de 
dinamização e modernização 
do sistema de promoção comer-
cial brasileiro, o ministro das 
Relações Exteriores, embai-
xador Ernesto Araújo, anuncia 
a exoneração do Embaixador 
Mário Vilalva da presidência 
da Apex”. Nos últimos meses, 
houve confl itos entre o embai-
xador e alguns dos assessores 
da direção da Apex. Trocas de 
acusações vieram à tona.

Diplomata de carreira, Vilalva 
serviu em vários postos no ex-
terior e ocupou várias posições 
no Brasil. No exterior, serviu 
nas Embaixadas do Brasil em 
Washington, Roma, Santiago, 
Lisboa e Berlim, entre outros. 
Vilalva se especializou na cha-
mada diplomacia econômica. 
Ele foi nomeado em 9 janeiro 
quando foi defi nido pelo chan-
celer como um diplomata com 
“ampla experiência em pro-
moção de exportações” (ABr).

Mais de R$ 40 milhões foram 
gastos para que cariocas e tu-
ristas pudessem pedalar entre 
o Leblon e a Barra da Tijuca, 
sobre um costão de pedra 
que guarda um dos mais belos 
cenários do Rio de Janeiro. A 
obra permitiria percorrer gran-
de parte da orla da cidade de 
bicicleta, do Leme ao Pontal, 
como cantou Tim Maia, cujo 
nome foi escolhido para batizar 
a ciclovia. 

Pouco mais de três anos 
depois da inauguração, os 9 
km fi caram mais tempo com 
interdições que totalmente li-
berados, e a história da Ciclovia 

Tim Maia já soma furtos, quatro 
desabamentos, duas mortes e 
16 pessoas denunciadas por 
homicídio culposo. 

Apesar de ter sido construída 
em um costão de pedra entre 
o mar e montanhas na orla 
carioca, teve um desabamento 
durante uma ressaca, dois co-
lapsos em episódios de chuva 
forte e um trecho que não 
resistiu a um deslizamento de 
terra. Em relatório divulgado 
em março de 2017, o Crea do 
Rio de Janeiro apontava sinais 
precoces de deterioração, cau-
sados por falhas na construção 
(ABr).  

Sergio Moraes/Reuters

Novo ministro se compromete
a elevar os resultados da educação

O presidente Jair Bolsonaro 
discursou na cerimônia de 
posse do ministro, afi rmando 
que a escolha de Weintraub 
foi feita entre mais de dez 
“bons currículos” e que viu no 
indicado a maioria dos pré-
-requisitos necessários para o 
cargo. Afi rmou que Weintraub 
terá liberdade para escolher 
sua equipe na pasta. “Ele, assim 
como os demais ministros que 
estão aqui, tem carta branca 
para escolher todo o seu pri-
meiro escalão”, disse.

O presidente ressaltou que 
acredita no “empenho, dedicação 
e patriotismo” do novo ministro e 
defi niu o que espera de resultado 
na educação até o fi m do seu man-
dato. Em um ranking de 70 países, 
o Brasil ocupa a 63ª posição em 
ciências; a 59ª posição em leitura 
e a 65ª posição em matemática, 
no Pisa (ABr).

Ele se disse também aberto ao 
diálogo e enfatizou que não tem 
fi liação partidária.

Weintraub comparou a equi-
pe do governo a um time de fu-
tebol e disse que às vezes trocas 
são necessárias. “Difi cilmente 
vai ver um técnico não fazer 

uma ou outra modifi cação, não 
porque seja ruim ou seja bom, 
mas simplesmente porque 
naquele momento ele não está 
adequado para aquela função”. 
Reiterou que é de falar pouco, 
mas que fazia questão de dar 
tranquilidade neste momento.  

Ciclovia Tim Maia teve 
quatro desabamentos 

em três anos

Governo quer reduzir
à metade o preço
do gás de cozinha

impostos e fundir em um só. 
Vai chamar Imposto Único 
Federal”, disse Guedes que 
não detalhou quais seriam 
os impostos unificados. Tam-
bém disse que vai trabalhar 
para que a maior parte dos 
recursos arrecadados no país 
fique com os municípios. 
“Hoje, 65% é da União, 35% 
de estados e municípios. No 
futuro, 70% tem que ser de 
estados e municípios. Mas 
não é daqui a vinte anos, é 
pra agora”, disse.

Pouco antes da participação 
do ministro na 22ª Marcha a 
Brasília em Defesa dos Muni-
cípios, a Secretaria Especial 
de Previdência do distribuiu 
uma cartilha pedindo o apoio 
dos prefeitos à reforma da 
Previdência. De acordo com 
a cartilha, a aprovação da 
reforma resultará em melhora 
geral do ambiente econômico 
do país, com geração de em-
pregos e aumento na arreca-
dação (ABr).

STF mantém condenação 
de Cunha na Lava Jato

devem ser avaliados como 
única prática criminosa, 

fato que poderia baixar 
a pena e reduzir o tem-

po de condenação. No 
julgamento, por una-
nimidade, os ministros 
Edson Fachin, Cármen 
Lúcia, Gilmar Mendes, 
Celso de Mello e Ricardo 
Lewandowski votaram 
a favor de que as duas 

condutas sejam avaliadas 
separadamente, fato levou 

ao aumento da pena.
Em março de 2017, Cunha 

foi condenado a 15 anos e 
quatro meses de prisão pelo 
então juiz Sergio Moro, em 
regime fechado, pelos cri-
mes de corrupção, lavagem 
de dinheiro e evasão de 
divisas. Conforme a senten-
ça, o ex-deputado solicitou 
pagamento de 1,3 milhão de 
francos suíços em propina 
para exploração da Petrobras 
em um campo de petróleo no 
Benin, na África, e recebeu o 
valor em uma conta na Suíça, 
configurando o crime de lava-
gem de dinheiro. Em seguida, 
a defesa de Cunha recorreu à 
segunda instância da Justiça 
Federal, que reduziu a pena 
para 14 anos e seis meses de 
prisão (ABr).

Igreja Católica 
no Japão 
investigará casos 
de pedofi lia

A Conferência Episcopal do 
Japão anunciou na segunda-
-feira (8) a abertura de uma 
investigação interna sobre de-
núncias de pedofi lia dentro do 
clero no país. É a primeira vez 
na história que a Igreja japonesa 
inicia um inquérito sobre abu-
sos sexuais contra menores de 
idade. A investigação englobará 
as 16 dioceses do arquipélago, 
mas a conferência ainda não 
anunciou mais detalhes. O papa 
Francisco visitará o Japão em 
novembro, na primeira visita 
ofi cial de um pontífi ce ao país 
desde João Paulo II, em 1981.

Em 2002 e 2012, o comitê dos 
bispos japoneses ouviu relatos 
de pelo menos cinco casos de 
pedofi lia no clero, e todos eles 
devem ser revisitados na in-
vestigação. Até hoje, as vítimas 
não foram interrogadas a fundo 
nem os supostos responsáveis 
foram punidos. O inquérito, no 
entanto, não deve se restringir 
a esses casos. Segundo o jornal 
Japan Times, há relatos de que 
abusos ocorreram na escola 
internacional católica St. Mary, 
em Tóquio, desde 1965.

A Igreja enfrenta escândalos 
de pedofi lia em vários países, 
como Austrália, Chile e Esta-
dos Unidos, e recentemente o 
Papa presidiu uma reunião com 
bispos do mundo inteiro para 
discutir formas de combater os 
abusos (ANSA).


