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“Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer 
ser nada.
À parte isso, tenho 
em mim todos os 
sonhos do mundo”.
Fernando Pessoa (1890/1935)
Escritor português
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O presidente Jair Bolso-
naro sancionou ontem 
(24), em cerimônia no 

Palácio do Planalto, a lei que 
cria a Empresa Simples de 
Crédito (ESC). Na prática, 
qualquer pessoa poderá abrir 
uma empresa simples de cré-
dito para emprestar recursos 
no mercado local para micro e 
pequenas empresas. Pessoas 
físicas poderão abrir uma ESC 
em suas cidades e emprestar 
dinheiro para pequenos ne-
gócios, como cabeleireiros, 
mercadinhos e padarias. 

Não há exigência de capital 
mínimo para a abertura da 
empresa, mas a receita bruta 
anual permitida será de no 

Jair Bolsonaro sanciona 
lei de criação da Empresa 
Simples de Crédito (ESC)

máximo R$ 4,8 milhões, vedada 
ainda a cobrança de encargos e 
tarifas. “Nossa esperança agora 
é que, com a empresa simples 
de crédito, nos mais diversos 
cantos do Brasil, possamos em-
prestar dinheiro, com juro menor. 
Você, que tem um dinheirinho 
na poupança, tire da poupança, 
abra uma empresa e comece a 
emprestar dinheiro para quem 
produz e trabalha neste país”, 
afi rmou o senador Jorginho Mello 
(PR-SC), autor do projeto legis-
lativo que deu origem à empresa 
simples de crédito.  

O governo estima que a cria-
ção da ESC pode injetar R$ 
20 bilhões, por ano, em novos 
recursos para os pequenos ne-

gócios no Brasil. Isso representa 
crescimento de 10% no mercado 
de concessão de crédito para 
as micro e pequenas empre-
sas, que, em 2018, alcançou o 
montante de R$ 208 bilhões. 
De acordo com estimativa do 
Sebrae, esse resultado deve 
ser alcançado no momento em 
que as primeiras mil empresas 
simples de crédito entrarem em 
atividade.

O ex-presidente nacional 
do Sebrae, Guilherme Afif 
Domingos, atualmente asses-
sor especial do Ministério da 
Economia, disse que a ESC vai 
democratizar e reduzir o custo 
do crédito. “A empresa simples 
de crédito é aquele indivíduo 

O assessor especial do ministro da Economia, Guilherme Afi f Domingos, cumprimenta o presidente 

Jair Bolsonaro na cerimônia de sanção da Empresa Simples de Crédito, no Palácio do Planalto.

que registra uma empresa e 
passa a emprestar na sua co-
munidade, a um juro que vai 
ser menor do que é oferecido na 
região, porque hoje os grandes 

bancos captam de todos, mas 
só emprestam para alguns”.  As 
empresas simples de crédito 
terão regime tributário de em-
presa convencional, pelo lucro 

real ou presumido, não poden-
do, portanto, enquadrar-se no 
Simples, que é o regime apli-
cado exclusivamente às micro 
e pequenas empresas (ABr).

CNI/Ibope: 35% 
avaliam governo
como ótimo ou bom

Pesquisa de opinião CNI/Ibope 
divulgada ontem (24) mostra que 
35% dos brasileiros entrevistados 
avaliam o governo do presidente 
Jair Bolsonaro como ótimo ou 
bom; 31% como regular; 27% 
como ruim ou péssimo; e 7% não 
sabem ou não responderam à per-
gunta. Essa é a primeira pesquisa 
CNI/Ibope sobre a avaliação do 
governo Bolsonaro.

Pela pesquisa, a maneira 
de governar do presidente é 
aprovada por 51% dos entrevis-
tados e desaprovada por 40%. 
Outros 9% não sabem ou não 
responderam à pergunta. Em 
relação à confi ança, 51% dos 
entrevistados afi rmaram confi ar 
no presidente Jair Bolsonaro, 
enquanto 45% não confi am.

Quando o assunto é sobre 
a aprovação do governo por 
áreas de atuação, as melhores 
avaliadas são a segurança 
pública, onde 57% disseram 
aprovar as ações e políticas do 
governo; educação (51%); e 
meio ambiente (48%). As áreas 
piores avaliadas são taxa de 
juros, onde 57% desaprovam as 
ações do governo, e impostos, 
com desaprovação de 56%.

A perspectiva de 45% dos en-
trevistados é de que o restante 
do governo Bolsonaro seja ótimo 
ou bom, 25% esperam que seja 
regular, 23% acreditam que vai 
ser ruim ou péssimo e 7% não sa-
bem ou não responderam (ABr).

Título de Eleitor
Eleitores que não votaram nem 

justifi caram sua ausência às urnas 
por três eleições consecutivas cor-
rem o risco de ter o título de eleitor 
cancelado. Do total de 2,6 milhões 
de brasileiros em situação irregular, 
apenas 84.596 já conseguiram evitar 
o cancelamento. O prazo fi nal para 
regularizar a situação termina no pró-
ximo dia 6 de maio. Até agora, pouco 
mais de 3% do total de eleitores nesta 
situação compareceram aos cartórios 
eleitorais de todo o país.

Inadimplência atinge 
63 milhões de 
consumidores

O número de consumidores 
inadimplentes no Brasil chegou 
a 63 milhões em março de 2019 
e registrou recorde desde 2016, 
quando teve início a série histó-
rica. Isto signifi ca que 40,3% da 
população adulta do país está 
com dívidas atrasadas e nega-
tivadas. Na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior 
(61,0 milhões), o aumento foi 
de 3,2%, ou seja, dois milhões 
a mais de pessoas. Na relação 
março x fevereiro 2018, a alta 
foi de 1,2%.

“O aumento do desemprego 
e o repique da infl ação nos 
primeiros meses do ano re-
sultaram em perdas da renda 
do consumidor, que impactam 
diretamente na inadimplên-
cia. Também a concentração 
de compromissos fi nanceiros 
típicos de início de ano (IPTU, 
IPVA, material escolar etc.) 
pressionaram o orçamento da 
população”, diz o economista 
da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Por faixa etária, a inadim-
plência é maior nas pessoas 
de 36 a 40 anos (48,5% delas 
estão inadimplentes), mas os 
idosos (consumidores com 
mais de 61 anos) apresentaram 
a maior alta (1,9 p.p.) em março 
de 2019, na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior: 
38,8% deles estavam inadim-
plentes e março/19 (Serasa 
Experian).

O presidente da Rússia, Vla-
dimir Putin, sancionou ontem 
(24) um decreto que facilita a 
concessão de cidadania para 
residentes de regiões da Ucrâ-
nia que são palcos de confl itos 
separatistas desde 2014. A 
medida benefi ciará ucranianos 
que vivem em determinadas 
áreas de Donetsk e Lugansk, na 
Bacia do Don, hoje controladas 
por movimentos pró-Moscou. 

Segundo o decreto, essas 
pessoas terão um processo 
“simplifi cado” para obter cida-
dania russa, que será concedida 
em um prazo máximo de três 
meses. O Kremlin alega que a 
medida foi tomada para ‘pro-
teger os direitos humanos e a 
liberdade’. “Não temos nenhu-
ma intenção de criar problemas 

com as novas autoridades 
ucranianas, mas tolerar essa 
situação, na qual habitantes das 
regiões de Donetsk e Lugansk 
são privados de qualquer direi-
to civil, vai além de qualquer 
limite”, disse Putin.

A Ucrânia, por sua vez, 
afi rmou que o decreto é uma 
“nova fase da ocupação” russa 
na Bacia do Don e acionou o 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. A nova regra 
chega poucos dias depois da 
eleição do comediante Vladimir 
Zelensky como novo presidente 
ucraniano. Ele defende nego-
ciações diretas com a Rússia 
para encerrar os conflitos 
separatistas na Bacia do Don. 
A região é de maioria étnica 
russa (ANSA).

Ucranianos protestam contra ações da Rússia em prol de 

movimentos separatistas.

A ministra Cármen Lúcia, do 
STF, suspendeu uma decisão 
da Justiça Federal do DF que 
autorizava psicólogos de todo 
o país a prestarem atendi-
mento de reorientação sexual 
a pacientes que solicitassem 
tratamento do tipo, no que fi cou 
conhecido como “cura gay”. Ao 
atender um pedido do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP), 
Cármen Lúcia entendeu que o 
juiz de primeiro grau usurpou a 
competência do Supremo para 
julgar o assunto.

Em setembro de 2017, o juiz 
Waldemar Cláudio de Carvalho, 
da 14ª Vara Federal do DF, au-
torizou psicólogos a atenderem 
pacientes que os procurassem 
devido ao que considerassem 
ser problemas causados por 
sua orientação sexual. O ma-
gistrado rejeitou um pedido 
para suspender uma resolução 
do CFP que proíbe a “patologi-
zação” da homossexualidade. 

Apesar de manter a norma, 
ele proibiu que o CFP punisse 
psicólogos que tratassem gays 
considerados egodistônicos 
(que não aceitam sua condição 
homossexual). Ele considerou 
que qualquer punição nesse 
sentido seria inconstitucional. 
O CFP recorreu então ao STF, 
alegando que a questão, por 
ser de natureza constitucional, 

Ministra Cármen Lúcia,

do STF.

João Doria se reuniu com imprensa internacional em SP.

O governador de São Paulo, 
João Doria, disse ontem (24) 
acreditar na “disposição” do 
presidente Jair Bolsonaro em 
estreitar relações com a China. 
Em um encontro com a impren-
sa internacional no Palácio dos 
Bandeirantes, o tucano afi rmou 
que as críticas de Bolsonaro ao 
gigante asiático foram feitas ‘no 
calor da campanha eleitoral’, 
ao ser  questionado sobre as 
declarações do presidente de 
que a China estava “comprando 
o Brasil, e não no Brasil”.

O governador se reuniu na 
terça-feira (23) com Bolsonaro 
em Brasília e anunciou que visi-
tará a China junto com ele, em 
agosto. Na ocasião, o governo 
de São Paulo inaugurará um 
escritório comercial em Xangai.

Além da China, Doria con-
fi rmou viagens para Nova York 
(em maio), Oriente Médio 
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O secretário Especial de 
Previdência e Trabalho, Rogé-
rio Marinho, disse ontem (24) 
que a aprovação do parecer 
do relator Delegado Marcelo 
Freitas (PSL-MG), na CCJ da 
Câmara, mostrou que há um 
número grande de parlamen-
tares que apoiam a reforma 
da Previdência. “Essa pauta 
se impõe até pela necessidade 
que temos hoje de reestrutu-
ramos a questão do equilíbrio 
das contas públicas, mas prin-
cipalmente para tornarmos 
o sistema previdenciário um 
sistema que vá garantir no 
futuro o compromisso que o 
governo tem com o conjunto 
da sociedade”.

Marinho disse que hoje (25) 
será tratada a defi nição do rela-
tor e do presidente da comissão 
especial que vai analisar o méri-
to da PEC. “O presidente [Maia] 
está verifi cando se o início dos 
trabalhos na comissão especial 
vai começar na semana que vem 
ou na semana subsequente”. 
Não será possível instalar agora 
a comissão especial porque os 
líderes ainda precisam indicar 
os membros do colegiado.

“Na comissão especial, tere-
mos a condição de aprofundar 
o debate na área técnica, que 

Secretário Especial de 

Previdência, Rogério Marinho.

Valter Campanato/ABr
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João Doria diz que críticas à China 
são ‘coisas do passado’

uma boa imagem internacio-
nal. Seja do ponto de vista 
do respeito à democracia e à 
liberdade de imprensa, ou do 
ponto de vista de atitudes no 
âmbito governamental, com 
transparência e ética”, sugeriu.

Doria, que durante sua gestão 
na Prefeitura fez parcerias com 
empresas italianas e chegou 
a viajar ofi cialmente ao país, 
afi rmou que os investimentos 
da Itália irão aumentar no 
estado de São Paulo. “A Itália, 
entre outras áreas, o setor de 
mobilidade e rodovias, já é um 
importante investidor aqui e vai 
crescer em seus investimentos 
no estado de São Paulo”, con-
tou. Ressaltou que pretende 
visitar novamente a Itália em 
2020 e que já há conversas 
em andamento com setores 
de energia e rodovia (Beatriz 
Farrugia/ANSA).

(junho), Inglaterra (julho) 
e Japão (setembro), mas se 
negou a fazer uma avaliação 
sobre os impactos nas relações 
com os países árabes caso o 
Brasil transfira sua embai-
xada israelense de Tel Aviv 

para Jerusalém. No encontro 
com jornalistas de veículos 
estrangeiros, Doria comentou 
também que “o Brasil fez jus” 
pela “má imagem” no exterior. 
“Nós temos que resgatar, com 
atitudes e posicionamentos, 

Vladimir Putin agiliza 
cidadania a ucranianos

Cármen Lúcia e a 
reorientação sexual

somente poderia ser julgada 
pelo Supremo.

Para os três psicólogos autores 
da ação popular em primeira ins-
tância, com a resolução do CFP 
os cidadãos fi cam impedidos de 
“requerer ao psicólogo orientação 
ou tratamento sobre o compor-
tamento de sua sexualidade, 
uma vez que aquele profi ssional 
estaria impedido de prestar ser-
viços”. Cármen Lúcia não entrou 
no mérito da polêmica, se atendo 
somente a restaurar a compe-
tência do Supremo para decidir 
sobre o assunto. A suspensão de-
terminada pela ministra é válida 
até que a questão seja discutida 
pelo STF (ABr).

Aprovação de parecer 
na CCJ ‘mostra apoio’ à 
reforma da Previdência

é o que interessa à sociedade 
saber o que representa cada 
item do projeto apresentado, 
qual o impacto na vida das pes-
soas, no futuro das próximas 
gerações”, afi rmou Marinho. 
“É evidente que haverá uma 
melhora nesse processo de 
articulação política. A cobrança 
que o presidente Maia faz é 
pertinente, é necessário que 
o governo se empenhe mais e 
está fazendo”.

Após ser questionado, Ma-
rinho disse que o governo não 
está “conformado” em abrir 
mão na comissão especial das 
mudanças sugeridas na apo-
sentadoria rural  e no Benefí-
cio de Prestação Continuada 
(BPC). “O governo não está 
conformado em abrir mão de 
nenhum pressuposto do proje-
to apresentado antes de entrar 
no processo de discussão. Nós 
temos uma etapa na comissão 
especial em que os argumentos 
vão ser colocados de lado a 
lado. Espero ter oportunidade 
em nome do governo de dizer 
o porquê de cada um dos pro-
jetos” (ABr).


