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“Um homem começa 
a ficar velho quando 
já prefere andar 
só do que mal 
acompanhado”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro
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Com crescimento de 
apenas 0,6% ao ano 
nos últimos oito anos, 

o Brasil é uma baleia que 
recebeu vários golpes e não 
consegue mais se mover, 
disse o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, em audiência 
na Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara. 
Guedes foi convocado para 
responder a perguntas sobre 
o que fazer com os recursos 
da economia da reforma da 
Previdência. Para o ministro, 
a reforma da Previdência é a 
primeira etapa para resolver 
o desequilíbrio fi scal e “con-
sertar” a economia. 

Ressaltou que a aprovação 
das reformas equivaleria a 

Brasil é uma baleia ferida 
que não consegue se 
mover, diz Paulo Guedes

retirar os arpões da baleia e 
que essa agenda é suprapar-
tidária. “O Brasil é uma baleia 
ferida arpoada várias vezes, 
que foi sangrando e parou de 
se mover. Precisamos retirar 
os arpões, consertar o que está 
equivocado. Não tem direita, 
nem esquerda. Precisamos 
consertar economia brasileira”, 
declarou o ministro, ao expli-
car que a reforma da  tem três 
dimensões. 

A primeira consiste em resol-
ver o desequilíbrio fi scal do país 
por meio da economia de R$ 1,2 
trilhão em 10 anos e retomar 
o crescimento; a segunda é a 
retomada dos investimentos 
privados, inclusive em áreas 
sociais como saúde, educação 

e saneamento; e a terceira, a 
remoção das desigualdades, 
por meio da retirada de privilé-
gios, e a libertação das gerações 
futuras por meio do regime de 
capitalização.

Depois da reforma da Pre-
vidência, o governo pretende 
seguir com a reforma tributária 
na Câmara, e com a reforma do 
pacto federativo, no Senado. 
“Quem dará o tempo é a po-
lítica. É como eu vislumbro. 
Quem decide são os políticos”. 
De acordo com o ministro, o 
governo decidiu dar prioridade 
à reforma da Previdência para 
corrigir desequilíbrios da eco-
nomia, antes de entrar no que 
chamou de “agenda positiva”. 

Guedes destacou que a pro-

O governo decidiu dar prioridade à reforma da Previdência para corrigir desequilíbrios

da economia, antes de entrar no que chamou de “agenda positiva”.

posta de reforma tributária 
vislumbra a criação de um 
imposto sobre valor agregado 
(IVA) federal que incidiria, com 
adesão facultativa dos estados 

e dos municípios, e a revisão 
de isenções, desonerações para 
determinados setores da eco-
nomia e deduções no IR para 
famílias mais ricas. Sobre o pacto 

federativo, o governo pretende 
reduzir a fatia da União nas re-
ceitas de tributos, aumentando 
a repartição com os estados e 
os municípios (ABr).

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, disse ontem 
(4), que o governo brasileiro 
já entregou à Organização In-
ternacional de Saúde Animal 
(OIE) os documentos necessá-
rios para reverter a suspensão 
temporária da exportação de 
carne bovina para a China, 
confi rmada na segunda-feira 
(3) pelo ministério, após a 
notifi cação de ocorrência de 
um caso de mal da vaca louca 
(Encefalopatia Espongiforme 
Bovina) no Mato Grosso. A 
medida atende a um protocolo 
assinado pelos dois países, em 
2015.

“São suspensões tempo-
rárias, só para avaliação dos 
documentos entregues [pelo 
governo brasileiro]. A OIE já 
terminou o processo. Abriu e 
fechou sem pedidos comple-
mentares. É uma coisa absolu-
tamente normal e estamos es-
perando a China nos próximos 
dias nos pedir para retirarmos 
a suspensão, que foi feita pelo 
Brasil”, disse a ministra. O re-
gistro da doença foi informado 
na última sexta-feira (31). De 
acordo com a pasta, trata-se de 
uma ocorrência isolada e sem 

A ocorrência é isolada e sem 

risco para a população.

Inscrições no Sisu
Começaram as inscrições para 

a segunda edição do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), que 
vão até sexta-feira (7). Ao todo, 
são ofertadas 59.028 vagas em 76 
instituições públicas de ensino em 
todo o país. Podem participar os 
estudantes que fi zeram prova do 
Enem em 2018 e obtiveram nota 
na redação acima de zero. As ma-
trículas devem ser realizadas entre 
os próximos dias 12 e 17. 

Menos de uma semana de-
pois de ter vindo à Câmara 
para prestigiar uma sessão 
solene, o presidente da Repú-
blica Jair Bolsonaro voltou à 
Casa na manhã de ontem (4). 
O objetivo ofi cial da visita foi 
a entrega de um projeto de 
lei que propõe mudanças no 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB). “Quanto mais lei tem 
o país é sinal que ele não tá 
indo no caminho certo. Quanto 
menos leis, o povo está mais 
consciente dos seus deveres”, 
destacou Bolsonaro. 

O texto propõe mudanças 
como o fi m da exigência de 
exame toxicológico para mo-
toristas profi ssionais. Também 
retira dos Detrans a exigência 
de credenciar clínicas para emi-
tirem o atestado de saúde para 
renovação da CNH. Segundo o 
próprio presidente da Repúbli-
ca, “qualquer médico” poderá 
conceder esse laudo. No caso 
de motoristas até 65 anos, o 

Bolsonaro foi ao Congresso levar texto que amplia

validade da CNH.

O Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) 
aprovou ontem (4), uma re-
solução para fomentar a livre 
concorrência na atividade de 
abastecimento de combustível 
no Brasil, por meio do estímulo 
à entrada de novos agentes 
econômicos. A ideia é, por meio 
de mais espaço para empresas 
concorrentes, estimular mais 
investimentos e, em consequ-
ência, empregos no país.

A fi m de viabilizar esse proces-
so, o conselho defi niu um prazo 
de 180 dias para que algumas 
metas sejam cumpridas. “Ao 
Ministério da Economia caberá 
avaliar a implementação da 
monofasia tributária para a livre 
concorrência”, disse, por meio 
de nota, o CNPE. Também co-
nhecida por tributação concen-
trada, a tributação monofásica é 
um mecanismo similar à subs-
tituição tributária, no sentido 
de atribuir a um determinado 
contribuinte a responsabilidade 
pelo tributo de toda uma cadeia 
de produto ou serviço.

Quanto à venda direta de 
etanol, segundo o CNPE, é 
necessário, antes, a aprovação 
de uma lei que estabeleça a mo-

Livre concorrência no 

abastecimento de combustível.
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O comércio varejista paulista 
deve ter um Dia dos Namora-
dos com movimento fraco, na 
previsão da Fecomercio-SP. 
“Vai ser o Dia dos Namorados 
da lembrancinha”, resume 
o assessor econômica da fe-
deração Guilherme Dietze. 
O desempenho do comércio 
deve ser, de acordo com ele, 
semelhante aos resultados do 
Dia das Mães, a segunda data 
mais lucrativa para as lojas. 
Com o desemprego em alta e 
com pouca oferta de crédito, 
os casais devem ir às compras 
em busca de presentes que não 
causem impacto no orçamento. 

Como os bancos estão res-
tringindo o crédito e muitas 
pessoas já estão com difi cul-
dades de pagar as dívidas, 
como mostram os índices de 

inadimplência, a tendência, 
na avaliação de Dietze, é que 
namoradas e namorados optem 
por itens que possam ser com-
prados à vista. Historicamente, 
segundo o economista, os seto-
res de vestuário e calçados são 
os que mais faturam na data.

Para o mês de junho como 
um todo, o crescimento do 
varejo deve fi car, na projeção 
do economista, em 3% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado. Os setores que ainda 
mantém um bom desempenho 
no comércio do estado são os 
supermercados e as farmácias. 
“Basicamente o essencial. 
Estão deixando de comprar 
os bens duráveis e não estão 
querendo se endividar”, disse 
sobre o comportamento das 
famílias (ABr).

Fabio Rodrigues/ABr

Valter Campanato/ABr

O Instituto Vital Brazil, insti-
tuição de ciência e tecnologia 
ligada à Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro, com-
pletou 100 anos de fundação e 
está se preparando para lançar 
um programa de residência em 
farmácia, voltado para a produ-
ção de soros hiperimunes. 

“Vamos lançar o curso de 
pós-graduação em farmácia 
na área de soros, em 2020, e 
queremos mais cem anos para 
o Vital Brazil, sempre voltados 
para a transformação da pes-
quisa em produto de benefício 
para a saúde humana”, disse 
ontem (4) o diretor-presidente 
do instituto, Roberto Pozzan.

Fundado pelo cientista Vital 
Brazil Mineiro da Campanha 

em 3 de junho de 1919, por 
meio de contrato com o governo 
do estado do Rio de Janeiro, o 
Instituto produziu, até hoje mais 
de 2,4 bilhões de unidades de 
soros, vacinas e medicamentos, 
distribuídos pelo país e divididos 
em mais de 350 milhões de uni-
dades injetáveis (soros, vacinas, 
entre outros), mais de 2 bilhões 
de unidades de sólidos (compri-
midos e drágeas) e mais de 110 
milhões de unidades de líquidos 
(xaropes e suspensões). 

É um dos 21 laboratórios 
oficiais brasileiros, um dos 
quatro fornecedores de soros 
contra o veneno de animais 
peçonhentos e produtor de me-
dicamentos estratégicos para 
o Ministério da Saúde (ABr).

Fundado pelo cientista Vital Brazil em 3 de junho de 1919.

Divulgação/IVB

Governo apresenta proposta de mudança 
no Código de Trânsito Brasileiro

então acaba sendo muito fácil 
o cidadão perder a carteira, 
atingir a pontuação”, disse o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, ao observar 
que o objetivo do projeto é 
tornar a vida do cidadão mais 
fácil. 

O texto também prevê mu-
danças para os motociclistas 
e passageiros desses veículos. 
A ideia é que sejam punidos 
com multa os que forem pegos 
utilizando capacete de segu-
rança sem viseira ou óculos 
de proteção, ou com viseira ou 
óculos de proteção em desa-
cordo com a regulamentação 
do Contran. O texto também 
abre possibilidade de o Con-
tran liberar bicicletas elétricas 
sem maiores exigências. Além 
disso, deixa explícito que a 
cadeirinha para crianças nos 
veículos é obrigatória. Hoje 
essa exigência não está pre-
vista em lei, apenas em norma 
do Contran (ABr).

projeto fala em dobrar a validade 
da habilitação dos atuais cinco 
para 10 anos. A partir dos 66 
anos de idade, a validade do 
documento passa de dois anos 
e meio para cinco anos. 

Outro ponto da proposta 
altera, de 20 para 40, o limite 

máximo de pontos que um 
motorista pode acumular, em 
até 12 meses, sem perder a li-
cença para dirigir. “O código já 
é antigo, tem mais de 20 anos, 
e necessita de atualização. 
Dois terços das penalidades do 
CTB são graves ou gravíssimas, 

Instituto Vital Brazil 
comemora 100 anos

Comércio paulista espera 
Dia dos Namorados da 

“lembrancinha”

Vestuário e calçados são os que mais faturam na data.

País aguarda para voltar a 
exportar carne para a China

risco para a população.
A situação do comércio entre 

os dois países continua bem, 
apesar do ocorrido. “Não tem 
nada. É uma coisa comum que 
aconteceu em vários países. 
Isso mostra que o serviço de 
inspeção brasileiro continua 
funcionando. Difícil seria se 
não acontecesse nunca nada”. 
Lembrou que no ano passado 
mais de 20 países tiveram 
ocorrências como esta, que 
é considerada atípica. “Não é 
contagiosa e não tem perigo 
para ninguém. É uma coisa nor-
mal que mostra a transparência 
e a governança do serviço de 
inspeção”, explicou.

“O único país que exige essa 
suspensão temporária é a Chi-
na. Vamos então conversar no 
futuro sobre um novo protoco-
lo”, acrescentou a ministra, sem 
especifi car a data. “Não posso 
dizer quando [a medida será 
suspensa] porque o problema 
agora está com a China. Não 
com o Brasil. O mais importan-
te é que Brasil e China fazem 
parte da OIE, que já fechou o 
processo liquidando o assunto”, 
completou (ABr).

Livre concorrência no 
abastecimento de combustíveis

nofasia tributária federal. Ainda 
segundo a resolução aprovada, 
caberá ao Ministério de Minas e 
Energia preparar estudos sobre 
modelos de negócios e arranjos 
societários entre agentes regu-
lados, de forma a subsidiar a 
formulação de medidas voltadas 
para a ampliação da competiti-
vidade do setor.

Bem como a articulação, jun-
to aos órgãos pertinentes, vi-
sando o combate à sonegação e 
à adulteração de combustíveis, 
práticas que, segundo o CNPE, 
distorcem a concorrência no 
setor (ABr).


