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“O diabo desta vida 
é que entre cem 
caminhos temos 
que escolher apenas 
um, e viver com a 
nostalgia dos outros 
noventa e nove”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Jornalista brasileiro
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O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem (20) 
que falta dinheiro no 

governo federal, e que se a 
reforma da Previdência não 
for aprovada, em no máxi-
mo cinco anos, não haverá 
recursos para pagamento 
de servidores na ativa. “Não 
podemos desenvolver muita 
coisa por falta de recursos, 
por isso precisamos da re-
forma da Previdência. Ela é 
salgada para alguns? Pode 
até ser, mas estamos com-
batendo privilégios. Não dá 
para continuar mais o Brasil 
com esta tremenda carga nas 
suas costas. Se não fi zermos 
isso, 2022, 2023, no máximo 

Jair Bolsonaro: sem 
reforma, faltará dinheiro 
para salários em 2024

em 2024, vai faltar dinheiro 
para pagar quem está na ati-
va”, disse.

Bolsonaro recebeu ontem 
(20), a Medalha do Mérito 
Industrial do Estado do Rio 
de Janeiro, em cerimônia na 
Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan). A premiação foi 
criada em 1965 e é destinada 
a personalidades nacionais e 
estrangeiras que desempe-
nharam papel relevante para o 
desenvolvimento da indústria 
fl uminense. Aos industriais, 
o presidente disse que está 
trabalhando para desburocra-
tizar e melhorar o ambiente 
de negócios no país, para que 

os empresários brasileiros al-
cancem o sucesso e consigam 
gerar mais emprego e renda 
para a população. 

“O primeiro trabalho que 
queremos fazer é não atra-
palhá-los, já estaria de bom 
tamanho, tendo em vista [a 
burocracia] que os senhores 
tem que enfrentar no dia a 
dia”, disse. Como exemplo 
de medidas e projetos para 
facilitar a vida dos brasileiros, 
Bolsonaro citou a MP da Liber-
dade Econômica, facilitação de 
licenças ambientais, o aumen-
to da validade da carteira de 
habilitação de cinco para dez 
anos e a retirada de radares 
das rodovias federais .

O presidente da República, Jair Bolsonaro, ao receber a Medalha do Mérito Industrial

na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN).

Para ele, os governantes de-
vem se empenhar ainda na redu-
ção de impostos. Ele citou como 
exemplo a redução da alíquota 
do ICMS sobre o combustível de 

aviação em São Paulo, de 25% 
para 12%. “Uma simples varia-
ção no ICMS do querosene de 
aviação faz com que São Paulo 
tenha mais aviões partindo de 

seus aeroportos que o do Rio 
de Janeiro. Sinal que quanto 
menos a gente tributa, quanto 
menos interfere, maior desen-
volvimento” (ABr).

“Temos expectativa que 
a aprovação da Reforma da 
Previdência fortalecerá a pre-
visibilidade e a certeza sobre o 
futuro da economia brasileira” 
disse a diretora-gerente do 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, após 
o encerramento do Fórum Eco-
nômico de Astana, no Cazaquis-
tão. Segundo ela, a reformavai 
desencadear um movimento de 
solidez e das fi nanças do Brasil.

O Fórum Econômico de As-
tana reuniu 5.500 delegados 
de 74 países. Eles sugeriram 
que os países da Ásia Central 
podem dar prosseguimento às 
diretrizes do Fórum de Davos, 
em favor do crescimento da 
economia mundial. O fórum 
anual é considerado um evento 
econômico chave na Europa 
e na Ásia. O tema do fórum 
deste ano foi “Inspirando o 

Diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde.

O secretário especial de Pre-
vidência e Trabalho, Rogério 
Marinho, classifi cou como ruído 
de comunicação as informa-
ções de que haveria um texto 
alternativo apresentado por 
parlamentares para a reforma 
da Previdência. “Não há nenhu-
ma difi culdade, o que houve foi 
um ruído de comunicação. O 
próprio presidente da Comis-
são, Marcelo Ramos, deu uma 
segunda declaração nesse sen-
tido, dizendo que as alterações 
que poderão ocorrer serão em 
cima do projeto apresentado 
pelo governo, como sempre foi 
no parlamento”, afi rmou ontem 
(20), ao chegar ao Ministério 
da Economia.

Marinho disse que o gover-
no dará apoio ao relatório da 
comissão se forem mantidos 
os princípios da proposta que 
são idade mínima para aposen-
tadoria, regras de transição, 
igualdade entre os sistemas 
dos servidores públicos e dos 
trabalhadores privados e me-
nor contribuição para quem 
ganha menos e maior para 
quem ganha mais.

“Se o relatório for na linha do 
que acreditamos, evidente que 
haverá apoio do governo pelo 
relatório. O que nos interessa é 
o impacto fi scal e a preservação 
da linha mestra que foi apresen-

Secretário especial de 

Previdência e Trabalho, 

Rogério Marinho.

O vice-presidente Hamilton 
Mourão está na China esta 
semana, onde preside a quinta 
edição da reunião da Comissão 
Sino-Brasileira Cosban, nesta 
quinta-feira (23), em Pequim. 
Também será recebido pelo 
presidente chinês Xi Jinping e 
ainda terá compromissos em 
Xangai, um dos maiores centros 
econômicos do país asiático.

Instituída em 2004, a Cosban 
é o principal mecanismo de 
coordenação da relação bila-
teral entre o Brasil e a China 
e é comandada pelos vice-
-presidentes dos dois países. 
A comissão, no entanto, não se 
reúne desde de 2015. Mourão 
disse que a ideia é resgatar e 
reorganizar a Cosban para for-
talecer a cooperação econômi-
ca. O vice-presidente informou 
que a reunião também vai servir 
como preparativo para a viagem 
do presidente Jair Bolsonaro à 
China no segundo semestre.

“Vamos procurar dar uma 
mensagem política ao governo 
chinês e, ao mesmo tempo, 
nosso posicionamento em 
relação à iniciativa Belt and 
Road (Cinturão e Rota), uma 
nova plataforma que o governo 
chinês, ao longo dos últimos 
cinco anos, vem buscando 

Vice-Presidente da República, 

Hamilton Mourão.
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Fernando Frazão/ABr

As 53 empresas brasileiras 
que encararam o desafi o de 
negociar seus produtos na SIAL 
China 2019 - maior feira dos se-
tores de Agronegócio, Bebidas 
e Alimentos do gigante asiático 
e uma das maiores do mundo 
-  voltam para casa satisfeitas. 
No total, foram negociados US$ 
516,7 milhões no evento, cifra 
que pode alcançar mais de US$ 
2 bilhões ao longo dos próximos 
12 meses, a partir dos contatos 
feitos e de vendas futuras.

A presença brasileira no 
evento – realizado na semana 
passada - foi organizada pela 
Apex-Brasil e pelo Consulado 
do Brasil em Xangai. Na oportu-
nidade, foram realizadas 1971 
reuniões de negócios, 1531 das 
quais com potenciais novos 
clientes. O melhor desempenho 
brasileiro veio das empresas 
que trabalham proteínas ani-
mais. “Nossa avaliação é de que 
a SIAL 2019 foi muito provei-
tosa, num momento em que o 
Brasil negocia a ampliação das 
exportações para a China por 
meio de novas habilitações”, 
ressaltou o presidente da 
Abiec, Antônio Camardelli.

Outro detalhe é que, diante 
do cenário de guerra fi scal 
entre China e Estados Unidos, 

Melhor desempenho brasileiro 

veio das empresas de 

proteínas animais.
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A Agência Nacional de Mine-
ração (ANM) informou ontem 
(20), que o rompimento do 
talude do complexo da Mina de 
Gongo Soco, da Vale, no muni-
cípio de Barão de Cocais (MG), 
deve acontecer até o próximo 
sábado (25). A barragem é do 
mesmo tipo da que se rompeu em 
Brumadinho, em 25 de janeiro.

Segundo a agência, que in-
terditou o complexo na última 
sexta-feira (17), o talude norte 
da cava de Gongo Soco estava 
se deslocando 10 centímetros 
(cm) por ano desde 2012, 
um deslocamento aceitável 
dada a dimensão da estrutura. 
“Mas, desde o fi m de abril, a 
velocidade do deslocamento 
aumentou para 5 cm por dia e, 
se esta aceleração continuar, 
o rompimento do talude pode 

acontecer até sábado (25)”, 
alertou a assessoria da ANM 
em nota publicada ontem (20).

De acordo com a assessoria 
da ANM, dados da agência já 
indicam que, desde domingo 
(19), a velocidade de deslo-
camento do talude já havia 
chegado a 7 cm por dia. Desde 
2016, a cava e todas as obras já 
estavam paralisadas. O risco 
de rompimento é do talude da 
cava e não da barragem, que 
fi ca a 1,5 km de distância da 
cava. A agência disse que a 
preocupação é que a vibração 
gerada pelo rompimento do 
talude infl uencie na segurança 
da barragem Sul Superior. De 
acordo com a Defesa Civil, 
443 moradores da zona de au-
tossalvamento deixaram suas 
residências (ABr).

Cerca de 443 moradores da zona de autossalvamento

deixaram suas residências.

Cirurgias bariátricas
Criado há oito anos, o Programa 

Estadual de Cirurgia Bariátrica do 
Rio de Janeiro chegou à marca de 2,6 
mil pacientes operados. O objetivo 
é, ao fi nal deste ano, ter feito 3 mil 
cirurgias, uma média de quase uma 
intervenção por dia. As intervenções 
cirúrgicas são feitas no Hospital 
Carlos Chagas, em Marechal Her-
mes. De acordo com o chefe da 
equipe, Cid Pitombo, o hospital é 
o único do país a fazer cirurgia por 
videolaparoscopia.

Google Map

FMI: Reforma da Previdência fortalecerá 
previsibilidade da economia

os ganhos potenciais para os 
pobres, mulheres e jovens se-
rão signifi cativos”, acrescentou 
a diretora-gerente do FMI.

Delegados de vários países 
também observaram que o 
Fórum Econômico de Astana, 
o Fórum de Davos e outros 
fóruns similares oferecem uma 
boa oportunidade para facilitar 
a cooperação internacional no 
combate aos desafi os globais.

“Até 2030, 5,1 bilhões de 
pessoas, ou 60% da população 
global, estarão morando nas 
cidades. Pressões ambientais 
serão sem precedentes. Hoje, 
apenas 10% dos residentes 
urbanos têm condições ade-
quadas, de acordo com as 
recomendações da OMS”, dis-
se o Presidente do Conselho 
de Administração do Boston 
Consulting Group, Hans-Paul 
Bürkner (ABr/Kazinform).

crescimento: pessoas, cidades, 
economias”.

“O mais importante é que 
precisamos de um crescimento 
inclusivo e sustentável que me-
lhore as perspectivas das mu-
lheres, jovens, pobres e aqueles 
que vivem nas áreas rurais e que 

aumentem as expectativas das 
gerações futuras”, disse Chris-
tine Lagarde, dirigindo-se aos 
participantes do fórum. “Se a 
Ásia Central pode aproveitar o 
poder da tecnologia fi nanceira, 
como fi zeram as economias 
emergentes em outras regiões, 

Talude da mina Gongo Soco 
pode se romper até sábado

Na China, Mourão reativa 
comissão sino-brasileira

colocar no comércio mundial”, 
afi rmou. A iniciativa foi lançada 
em 2013 pelo presidente chinês 
Xi Jinping e visa promover 
acordos de cooperação para 
desenvolver projetos de infra-
estrutura, comércio e coopera-
ção econômica na comunidade 
internacional.

A China é, desde 2009, o 
principal parceiro comercial do 
Brasil. A corrente de comércio 
bilateral alcançou, em 2018, 
US$ 98,9 bilhões. O comércio 
bilateral caracteriza-se por 
expressivo superávit brasileiro, 
mantido há nove anos, e que, 
em 2018, atingiu o recorde 
histórico de US$ 29,5 bilhões 
(ABr).

Governo apoiará relatório se 
princípios forem mantidos

tada dentro do projeto enviado 
ao parlamento”, disse, referin-
do-se à previsão de economia 
de mais de R$ 1 trilhão em dez 
anos. “É normal que quando se 
entrega um projeto com essa 
complexidade ao parlamento 
e é constituída uma comissão 
especial que alterações sejam 
feitas”, enfatizou.

Sobre a possibilidade de 
adoção de medidas de compen-
sação, caso a reforma produza 
menor economia de gastos que 
a esperada pelo governo, Mari-
nho disse que o protagonismo 
agora é do Congresso Nacional. 
“O relator [Samuel Moreira] 
tem dito que sua determinação 
é de apresentar um texto que 
respeite os pressupostos que 
eu disse anteriormente e com 
impacto fi scal relevante, que 
é o que interessa para o país”. 

“Esse é o momento em que o 
protagonismo está com o Con-
gresso Nacional”, argumentou 
(ABr).

Empresas brasileiras fecham 
negócios de US$ 516 

milhões na China

essa edição da SIAL China teve 
como apelo especial a busca 
da garantia de abastecimento 
ao país. “Nossas empresas 
precisam estar preparadas e 
competitivas para qualquer 
contexto. A guerra econômico-
-comercial é uma conjuntura de 
momento, que pode passar. Por 
isso precisamos estar atuantes 
e preparados para uma pre-
sença e fornecimento de longo 
prazo, não apenas conjuntural”, 
destacou o gerente de Agro-
negócios da Apex-Brasil, Igor 
Brandão (ABr).


