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“Doer, dói sempre. 
Só não dói depois 
de morto. Porque 
a vida toda é um 
doer”.
Rachel de Queiroz (1910/2003)
Escritora brasileira
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As unidades da Federa-
ção que aderirem ao 
Plano de Promoção 

do Equilíbrio Fiscal (PEF), 
pacote de ajuda da União, 
terão de cumprir pelo me-
nos três de oito medidas 
de ajuste defi nidas como 
pré-requisitos. Enviado ao 
Congresso Nacional, o paco-
te tem o potencial de atender 
a até 12 estados e o Distrito 
Federal, que recebem nota 
C (a segunda pior) na clas-
sifi cação das contas locais.

As iniciativas abrangem 
privatização de empresas 
locais, redução de incentivos 

Estados terão de
cortar gastos e aumentar
receitas para receber ajuda

fi scais, retirada de benefícios 
ao funcionalismo local não 
previstos para os servidores 
da União, teto local de gas-
tos corrigido pela infl ação ou 
pela receita corrente líquida, 
eliminação de vinculações nos 
orçamentos locais não previs-
tas na Constituição, centrali-
zação da gestão fi nanceira no 
Executivo local, abertura do 
mercado de gás canalizado e 
contratação de serviços de 
saneamento básico por meio 
de concessões. Dessas oito 
ações, o governo local deverá 
escolher pelo menos três.

Essas unidades da Fede-

ração, explicou o Tesouro, 
têm baixo endividamento, 
mas estão com as fi nanças 
comprometidas por causa de 
elevados gastos com pessoal. 
Esses governos não conse-
guem se credenciar para pe-
gar dinheiro emprestado em 
bancos com garantia da União, 
prerrogativa dos estados com 
notas A e B. As medidas de 
ajuste obrigam os governos 
locais a encontrar formas de 
elevar as receitas e reduzir os 
gastos para que possam aderir 
ao PEF. Além dos estados, o 
PEF estará disponível para 
as prefeituras a partir de 

O dinheiro do governo federal ajudará os estados a resolver problemas de caixa

e a regularizar os compromissos.

2021, com duração de quatro 
anos para os prefeitos que 
iniciarem o mandato após as 
eleições municipais.

O Tesouro vai antecipar 
até R$ 10 bilhões por ano 
em garantias para os estados 
por meio de empréstimos. A 

União, no entanto, verifi cará 
o cumprimento das medidas 
de ajuste ano a ano. Caso os 
ajustes fi quem aquém do pla-
no estabelecido, as parcelas 
dos anos seguintes serão sus-
pensas. O dinheiro do governo 
federal ajudará os estados a 

resolver problemas de caixa 
e a regularizar os compro-
missos. Com as garantias do 
Tesouro, os governos locais 
poderão contrair emprésti-
mos em bancos e organismos 
multilaterais com juros mais 
baixos (ABr).

O presidente Jair Bolsonaro 
disse, em entrevista ao apre-
sentador Ratinho, na última 
terça-feira (4), à noite, que a 
reforma da Previdência está 
seguindo a tramitação pre-
vista no Congresso, e que os 
parlamentares que estavam 
reticentes com a proposta 
estão cedendo e entendendo a 
importância da sua aprovação. 
As mudanças na aposentadoria 
foram o centro da conversa 
com o apresentador, gravada 
no início da semana passada.

“Tenho conversado com go-
vernadores de esquerda, eles 
querem aprovar a reforma e 
dizem que tem difi culdade com 
sua bancada. A reforma traz 
desgaste para o parlamentar, 
é votar algo que setores da so-
ciedade não vão gostar”, disse 
o presidente, reconhecendo 
que o governo não tem votos 
sufi cientes para a aprovação 
do texto. “A Câmara está cum-
prindo os prazos regimentais, 

mas sabe que tem ruídos. Por 
enquanto, acho que não temos 
os 308 votos necessários”.

“O mundo está com fl uidez 
de recursos, quer investir, mas 
ninguém investe em quem tem 
uma dívida monstra e está com 
situação complicada como a 
nossa. Nós, demonstrando 
que fi zemos o dever de casa, o 
recurso vem”, disse.

Para o presidente, as mudan-
ças nas regras da aposentadoria 
são necessárias para que outros 
projetos sejam colocados em 
andamento. “Parece que não 
temos outra alternativa, esta-
mos jogando todos as cartas 
lá para que venha o emprego, 
venha investimento, venha 
infraestrutura”. Destacou que 
o governo já iniciou o processo 
de cobrança de grandes em-
presas e bancos devedores da 
Previdência. A dívida ativa do 
INSS está estimada em R$ 490 
bilhões, com cerca de 1 milhão 
de devedores (ABr).

Jair Bolsonaro no Programa do Ratinho, do SBT.

Febre maculosa
Subiu para 32 o número de casos 

suspeitos de febre maculosa em 
Contagem (MG). Duas pessoas 
já morreram vítimas da doença. 
Outras duas mortes são investiga-
das. O balanço de notifi cação dos 
casos foi atualizado ontem (5) pela 
prefeitura de Contagem. As quatro 
vítimas são de uma mesma família 
que se reuniu para capinar e cercar 
um terreno na região Nacional e fo-
ram picados pelo carrapato-estrela, 
o vetor da febre maculosa.

O Banco Mundial reduziu a 
previsão de crescimento da 
economia brasileira. De acor-
do com o Relatório de Pers-
pectivas Econômicas Global, 
divulgado na terça-feira (4), 
a previsão para a expansão do 
PIB neste ano, foi reduzida em 
0,7 ponto percentual para 1,5%. 
Para 2020, a estimativa subiu 
0,1 ponto percentual para 2,5%, 
e para 2021, a previsão foi re-
duzida em 0,1 ponto percentual 
para 2,3%. A última previsão 
desse relatório foi divulgada 
em janeiro.

“A recuperação regional será 
impulsionada predominante-
mente pelo consumo privado, 
enquanto a infl ação se mantém 
moderada e a confi ança retorna 

As perspectivas de crescimento para 2019 e 2020 foram 

rebaixadas.

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
disse ontem (5), em Brasília, 
que o comércio de produtos 
piratas, falsifi cados e contra-
bandeados ajudam a fi nanciar 
várias organizações criminosas 
que praticam outros atos ilíci-
tos, como o tráfi co de drogas 
e assaltos.

“Não podemos ignorar o 
papel que o crime organizado 
tem na linha de produção e 
comercialização dos produtos 
piratas” disse ao participar da 
abertura do II Encontro Nacio-
nal de Combate à Pirataria e a 
Crimes Correlatos.

“Às vezes, algumas coisas, no 
Brasil, têm que ser reiterada-
mente justifi cadas, embora isto 
não fosse necessário”, afi rmou 
o ministro ao destacar a impor-
tância do combate à pirataria 
e da proteção da propriedade 
intelectual. “Este mercado 

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

O governador de São Paulo, 
João Doria, reafi rmou ontem 
(5), no Dia Mundial do Meio 
Ambiente, o compromisso da 
administração estadual na 
despoluição completa do Rio 
Pinheiros até dezembro de 
2022, incluindo as margens 
recuperadas. Os testes com 
dois barcos coletores de resí-
duos fl utuantes, os chamados 
Ecoboats, começaram ontem, 
à altura da Usina Traição, perto 
da Ponte Ary Torres. As em-
barcações com 4 toneladas vão 
operar  por 30 dias sem custo 
para a administração. 

Se a tecnologia for aprovada, 
será avaliada a possibilidade de 
aquisição dos barcos. Segundo 
o governador, o espaço onde 
está a Usina Traição – que 
passará a se chamar Usina São 
Paulo – será concedido ao setor 
privado em 2021. O projeto de 
concessão  será apresentado no 
próximo ano. “Uma parte dos 
recursos para a despoluição 
do rio é do Estado, colocada 
em orçamento, outra parte é 
de recursos privados, a partir 
da concessão de algumas áreas 

Doria assiste a testes com 

coletor de resíduos fl utuantes 

para auxiliar na limpeza do 

rio Pinheiros.

No Dia Mundial do Meio Am-
biente, lembrado ontem (5), o 
presidente Jair Bolsonaro disse 
que o governo se preocupa com 
as questões ambientais, mas não 
quer atrapalhar o setor produtivo 
do país. Ao lado dos ministros do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles, e 
da Agricultura, Tereza Cristina, 
ele participou do lançamento do 
projeto de revitalização do Rio 
Araguaia, em Aragarças (GO), 
cidade que faz divisa com Barra 
do Garças (MT). 

“Esse momento da revitaliza-
ção da bacia do Araguaia, bem 
como outras que teremos pela 
frente, é o maior exemplo que 
podemos dar ao mundo que 
estamos, sim, preocupados com 
o meio ambiente, mas também 
perfeitamente casados com a 
economia, com o que se desen-

volve nessa região. A primeira 
missão nossa é não atrapalhar 
quem quer produzir”, disse 
o presidente Bolsonaro, res-
saltando que o governo quer 
acabar com o que chamou de 
“indústria da multa”.

Para Ricardo Salles, os pro-
blemas ambientais do país são 
gerados nas cidades e não no 
campo – por exemplo, pela má 
qualidade do ar e pela falta de 
saneamento e de gestão de 
resíduos sólidos. A primeira 
etapa inclui ainda o manejo de 
pastagens e atividades agro-
pecuárias com tecnologias de 
agricultura de baixo carbono, 
bem como a implantação de 
sistemas agrofl orestais nas zo-
nas de recarga de aquíferos, nas 
cabeceiras e nos afl uentes que 
formam o Rio Araguaia (ABr).

Com mais de 2,6 mil km de extensão, o Araguaia é um dos 

principais rios do país.
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Mercado de produtos piratas tem 
‘organizações criminosas e violentas’

“Combatendo a pirataria, nós 
protegemos investimentos, 
fortalecemos a economia, 
protegemos o consumidor – às 
vezes, dele mesmo - e enfren-
tamos o crime organizado, 
descapitalizando-o.”

Em 2014, o Fórum Nacional 
Contra a Pirataria e a Ilega-
lidade calculava uma perda 
de cerca de R$ 30 bilhões em 
2013. O mesmo fórum estimou 
que, em 2018, as perdas para 
o mercado ilegal chegam a, 
no mínimo, R$ 193 bilhões. 
Só no ano passado, a Receita 
apreendeu R$ 3,15 bilhões 
de reais em mercadorias con-
trabandeadas ou falsifi cadas, 
sendo que 45% se referem aos 
cerca de 276 milhões maços 
de cigarros apreendidos, mas 
a lista de mercadorias inclui 
brinquedos, roupas, produtos 
eletrônicos e até remédios 
(ABr).

pirata é dominado por gran-
des organizações criminosas 
violentas. A visão de que um 
pequeno criminoso atua para 
ganhar sua vida é antiga e até 
pode acontecer na ponta, mas 
existe uma linha de produção 
e comercialização que envolve 

grandes criminosos”, ressaltou.
Segundo Moro, o combate à 

comercialização de produtos 
falsifi cados é fundamental não 
só para proteger o consumidor, 
mas também a economia brasi-
leira e impedir o fi nanciamento 
das organizações criminosas. 

Reforma da Previdência 
segue tramitação 

prevista no Congresso

‘Juntos pelo Araguaia’ quer 
recompor áreas fl orestais

Banco Mundial reduz 
previsão de avanço da 
economia brasileira

e, em 2020-21, por uma recu-
peração do investimento. No 
entanto, as perspectivas de 
crescimento para 2019 e 2020 
foram rebaixados, refl etindo 
atividade mais fraca que o 
esperado no Brasil e México, 
mas também nas economias 
menores”, diz o relatório.

A projeção de crescimento da 
economia da América Latina e 
Caribe também foi reduzida. A 
previsão caiu 0,4 ponto percen-
tual para 1,7%. O crescimento 
da região deve chegar a 2,5% 
em 2020 e 2,7%, em 2021. A 
previsão para o próximo ano foi 
reduzida em 0,2 ponto percen-
tual e a de 2021 permaneceu 
estável em relação a estimativa 
divulgada pelo Banco Mundial 
em janeiro.

A previsão para o crescimen-
to da economia mundial foi 
reduzida em 2,6%, 0,3 ponto 
percentual abaixo da previsão 
anterior, refl etindo o comércio 
internacional e o investimento 
mais fracos do que o esperado. 
Para 2020, a estimativa de 
crescimento foi reduzida em 0,1 
ponto percentual para 2,7%. A 
previsão para 2021, foi mantida 
em 2,8% (ABr).

Doria promete despoluir 
Rio Pinheiros até 2022

para exploração do transporte 
turístico de passageiros aqui no 
Rio Pinheiros”.

Doria disse que a usina con-
tinuará funcionando, mas os 
demais espaços se tornarão 
públicos, utilizados para lazer 
e entretenimento, com cafés 
e restaurantes. “A dimensão 
desse espaço e sua localização 
poderá transformar a usina em 
um Puerto Madero paulistano” 
(ABr).


