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“O dinheiro não 
só fala, como faz 
muita gente calar 
a boca”.
Millôr Fernandes (1923/2012)
Jornalista brasileiro
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O ministro de Minas e 
Energia, Bento Al-
buquerque, assinou 

ontem (17) portaria que regu-
lamenta o enquadramento de 
projetos prioritários no setor 
de petróleo, gás natural e 
biocombustíveis para emissão 
de debêntures incentivadas 
no setor de biocombustíveis.

“O RenovaBio, que entrará 
em pleno vigor em janeiro 
de 2020, apenas no setor de 
etanol estima-se investimen-
tos na ordem de R$ 9 bilhões 
por ano, com a renovação de 
canaviais e mais R$ 4 bilhões 
com o aumento da produção 
de cana de açúcar”, adiantou 
o ministro durante abertura 

Programa RenovaBio deve 
injetar R$ 9 bilhões no 
setor de bioenergia no país

do Ethanol Summit, evento 
voltado para energias renová-
veis, no Centro Fecomércio de 
Eventos, em São Paulo.

A portaria contribui para 
destravar investimentos em 
biocombustíveis, permitindo 
que empresas captem recur-
sos com isenção de impostos 
para ampliar investimentos. 
A medida reforça metas do 
Renovabio, permitindo a ex-
pansão do número de usinas 
e o crescimento na oferta de 
etanol. Participaram do evento 
os ministros Ricardo Salles, do 
Meio Ambienteo, Onyx Loren-
zoni, da Casa Civil, e Tereza 
Cristina, da Agricultura, entre 
outros representantes do setor 

de bioenergia.
O ministro-chefe da Casa 

Civil enalteceu o meio ambiente 
brasileiro. “A Amazônia é sim 
o pulmão da humanidade, mas 
ela é brasileira, a Amazônia é 
verde e amarela, não é inter-
nacional”. Além de defender a 
Amazônia, Lorenzoni lembrou 
da importância do setor sucro-
energético - cana-de-açúcar 
como fonte de energia elétrica. 
“Este é um setor que desde o 
início acreditou no país, e o 
que se conseguiu nos últimos 
anos, os números que tem, a 
tecnologia que desenvolveu, é 
a certeza de que juntos vamos 
fazer uma grande nação”.

Ao fi nal do evento o ministro-

A medida reforça metas do Renovabio, permitindo a expansão do número

de usinas e o crescimento na oferta de etanol.

-chefe da Casa Civil comentou a 
saída do presidente do BNDES 
Joaquim Levy. “Houve uma 
incompatibilidade de gênios, 
não houve sintonia entre o que 

desejava o presidente e como 
trabalhava o doutor Levy. A 
gente respeita a decisão, e vida 
que segue”.

Segundo o ministro, tem 

alguns pontos que o presi-
dente deseja ver esclarecidos. 
“Provavelmente o próximo 
presidente [do BNDES] vai 
abrir a caixa preta” (ABr).

As exportações brasileiras 
cresceram 10% em maio, na 
comparação com maio do ano 
passado. Segundo a FGV, o 
destaque fi cou com as vendas 
para os Estados Unidos, que 
cresceram 72% no mês, na com-
paração com o mesmo período 
de 2018. Ao mesmo  tempo, as 
exportações para a Argentina 
e a China tiveram queda. 

O comércio com o vizinho 
sul-americano vem caindo 
desde o início do ano por conta 
da crise econômica argentina. 
Já as vendas para a China vêm 
desacelerando desde março. O 
aumento das exportações para 

os Estados Unidos pode ser ex-
plicado pela alta nas vendas de 
óleo bruto de petróleo (492%) 
e semimanufaturados de ferro 
e aço (322%) para aquele país. 

Os dois produtos responde-
ram por 24% do total exportado 
pelo Brasil para o mercado 
norte-americano. As importa-
ções cresceram 12,9% em maio. 
O saldo da balança comercial 
do país foi de 6,3 bilhões de 
dólares no mês. No acumu-
lado do ano, as exportações 
recuaram 0,9%, enquanto as 
importações cresceram 1,8%. 
O saldo acumulado é de 22,1 
bilhões de dólares (ABr).

Produtos são exportados, em sua maioria, por navios.

Antecedentes Criminais
O atendente virtual ‘Poupinha’, 

do Poupatempo, acaba de ganhar 
uma nova função para facilitar a 
vida dos cidadãos. Agora ele aju-
da as pessoas com RG do Estado 
de São Paulo a tirar o Atestado 
de Antecedentes Criminais pela 
internet. O documento é emitido 
na hora e enviado no formato 
digital por e-mail, sem nenhum 
custo. Está disponível em: (www.
poupatempo.sp.gov.br).

O Vaticano divulgou ontem 
(17) o documento preparatório 
para o Sínodo dos Bispos sobre 
a Amazônia, que acontecerá de 
6 a 27 de outubro e discutirá a 
evangelização de povos nativos 
e a preservação da fl oresta. O 
relatório abre a possibilidade 
de laicos casados se tornarem 
padres, mas apenas sob de-
terminadas condições. A ideia 
já era discutida desde o ano 
passado, após a convocação 
da assembleia episcopal pelo 
papa Francisco.

“Afi rmando que o celibato 
é um presente para a Igreja, 
se pede que, nas zonas mais 
remotas da região, se estude a 
possibilidade de ordenação sa-
cerdotal de idosos, respeitados 
e aceitos por sua comunidade, 
ainda que já tenham uma famí-
lia constituída e estável”, diz o 
documento. A ideia seria esten-
der o sacerdócio aos chamados 
“viri probati”, homens casados, 
de fé comprovada e capazes de 
administrar espiritualmente 
uma comunidade de fi éis. 

O documento ressalta que 
as comunidades amazônicas 
enfrentam difi culdade para ce-
lebrar a Eucaristia por falta de 
sacerdotes. “Por isso, ao invés 
de deixar as comunidades sem 
Eucaristia, devem ser mudados 
os critérios de seleção e prepa-
ração de ministros autorizados 
a celebrá-la”, diz o Vaticano, ao 
pedir aos bispos que discutam 
formas de garantir espaços de 

A ideia seria estender o 

sacerdócio aos chamados “viri 

probati”, homens casados.

Esse valor está próximo ao 
recorde alcançado em 2017, de 
R$ 604,16 bilhões (em termos 
reais), que foi o maior desde o 
início da série em 1989. A alta 
em relação ao fechamento do 
ano passado é de 1,4%. De acor-
do com José Garcia Gasques, 
coordenador-geral de Estudos 
e Análises do Ministério da 
Agricultura, o montante não 
deve fi car muito diferente até 
o fi m do ano, uma vez que falta 
apenas as culturas de inverno 
e o trigo para o fechamento.

A pecuária vem liderando o 
crescimento, com aumento real 
de 4,1%, revelando recupera-
ção da atividade, enquanto as 
lavouras se mantém estáveis 
em relação ao ano anterior 
com valor parecido ao do ano 
passado. “Há uma quantidade 
relativamente grande de pro-
dutos que vêm apresentando 

O Brasil protege e preserva a vegetação nativa em mais de 66% 

de seu território e cultiva apenas 7,6% das terras.

Em evento na Associação 
Comercial de São Paulo, na 
manhã de ontem (17), a Mi-
nistra da Agricultura, Tereza 
Cristina, afi rmou que o Plano 
Safra 2019/2020, anunciado 
oficialmente hoje (18), no 
Palácio do Planalto, vai dar 
prioridade aos pequenos e 
médios agricultores. Como a 
verba total para o Plano Safra 
não aumentou em relação ao 
ano passado, o Ministério vai 
distribuir os recursos de forma 
a atender um número maior de 
produtores, mas sem discrimi-
nar os grandes do setor.

“Não é que vamos discriminar 
os maiores, para eles teremos 
outras opções, para que tam-
bém tenham recursos mais 
baratos e mais compatíveis com 
a nossa atividade agropecuária. 
Mas vamos fazer com que os 

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Tânia Rêgo/ABr
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Hackers devem ser 
presos, diz ministro 
do STF

O ministro do STF, Alexandre 
de Moraes, disse ontem (17) 
que ainda não é possível avaliar 
mensagens vazadas com diálo-
gos supostamente mantidos en-
tre membros da força-tarefa da 
operação Lava Jato. “Para isso, 
nós dependemos, primeiro, que 
todo o material seja divulgado. 
Segundo, que sejam atestadas 
a autenticidade e a veracidade 
desse material. Quando se colo-
ca a conta-gotas não é possível 
ter uma visão de conjunto, nem 
da veracidade, nem da autenti-
cidade”, disse após participar 
de um evento promovido pelo 
Grupo Bandeirantes.

Para Moraes, as informações 
foram obtidas de forma crimi-
nosa. “As invasões que ocorre-
ram nos telefones de agentes 
públicos são criminosas. Falo 
com absoluta tranquilidade 
que vazamentos, fake news, 
falsidade em notícias divul-
gadas é questão de polícia. 
Esses hackers que, eventual-
mente, invadiram devem ser 
alcançados, punidos e presos”, 
acrescentou o ministro ao falar 
sobre os vazamentos.

O ministro também defendeu 
a importância da Operação Lava 
Jato para o combate à corrup-
ção: “É uma operação séria, 
conduzida dentro do devido 
processo legal. É uma realidade 
que realmente mudou o comba-
te à corrupção no Brasil”.

“Juízes devem ser 
olimpicamente 
independentes”,
diz Fux

O ministro do STF Luiz Fux, 
disse ontem (17), ao participar 
do seminário ‘A Magistratura 
que Queremos’, na Escola da 
Magistratura do Estado do Rio, 
que juízes devem ser “olimpica-
mente independentes”.

Fux citou o Projeto Florença 
que liderou o movimento de 
acesso à Justiça no fi nal da 
década de 1970, coordenado 
pelo jurista italiano Mauro Cap-
pelletti e com a participação de 
diversos países e de pesqui-
sadores de vários campos do 
conhecimento.

“A Justiça é a ponte por onde 
passam todas as misérias e to-
das as aberrações. Nós, juízes, 
devemos ser, em primeiro lugar, 
independentes. Olimpicamen-
te independentes. Temos que 
deter, por dever de ofício, um 
conhecimento enciclopédico, 
uma nobreza de caráter e, 
acima de tudo, temos a arte de 
fazer a justiça caridosa, uma 
caridade justa”.

Durante sua palestra, citando 
juristas internacionais, o mi-
nistro afi rmou ainda que uma 
das funções da Justiça é ser 
acessível a todos. “A essência 
primária do acesso à Justiça é 
exatamente tornar acessível 
à Justiça as pessoas pobres”, 
movidas por solidariedade 
ética (ABr).

Elza Fiúza/ABr

Valor da Produção Agropecuária de 
2019 é de R$ 600,93 bilhões

mento deve-se principalmente 
a bovinos, suínos e frangos. 
Entre esses, o destaque maior 
é do frango, com crescimento 
de 13% no valor da produção. 
As duas atividades com pior re-
sultado são leite e ovos, ambos 
com redução do VBP.

Produtos com redução de fa-
turamento são o café (23,8%), 
Arroz (7,5%), cana-de-açúcar 
(5,4%), mandioca (9,6%), soja 
(13,6%) e uva (5,4%). A maior 
redução absoluta ocorreu 
em soja, na ordem de R$ 20 
bilhões. “São poucos produ-
tos, mas com peso enorme no 
valor da produção”, observa 
o coordenador. “Esses vêm 
afetando negativamente o re-
sultado do PIB agropecuário, 
como o IBGE apresentou nas 
Contas Nacionais ao divulgar 
os dados do primeiro trimestre 
(AI/Mapa).

bom desempenho”, destaca 
Gasques. “Mas os de maior des-
taque são algodão, amendoim, 
banana, batata inglesa, feijão, 
laranja, milho, tomate e trigo”. 

Alguns se recuperaram na 
comparação com 2018. “Cabe 

observar aos leitores que os 
resultados favoráveis de feijão e 
milho devem-se à segunda safra 
do milho, que teve aumento 
excepcional de produtividade, 
e à segunda e terceira safras do 
feijão”. Na pecuária, o cresci-

Exportações cresceram 10% 
com vendas para os EUA

Vaticano propõe ordenar 
padres casados na Amazônia

“liderança” às mulheres, espe-
cialmente na área de formação. 

O documento também cita o 
“alarmante” número de “már-
tires” na Amazônia, especifi ca-
mente no caso do Brasil, com 
1.119 índios assassinados entre 
2003 e 2017, segundo dados do 
relatório “Violência contra os 
Povos Indígenas”. O ministro 
do Gabinete de Segurança 
Institucional, Augusto Heleno, 
já admitiu que o Sínodo sobre a 
Amazônia gera “preocupação” 
no governo Bolsonaro, que vem 
sendo criticado internacional-
mente por afrouxar as políticas 
ambientais do país (ANSA).

Pequenos e médios produtores 
terão mais acesso ao crédito

pequenos e os médios tenham 
mais acesso ao crédito, o que 
eles nem sempre tiveram”. 
Recebida pelo presidente 
em exercício da Associação 
Comercial, Roberto Mateus 
Ordine, a ministra proferiu 
a palestra “A importância do 
agronegócio no Brasil”.

Tereza Cristina também 
confi rmou o aumento do valor 
destinado ao seguro rural para 
R$ 1 bilhão, e fez um apelo 
para que os bancos reduzam 
os spreads nos empréstimos 
ao setor rural, após o aumento 
das coberturas de seguro e a 
redução dos riscos embutidos 
nos fi nanciamentos. O Tesou-
ro Nacional vai disponibilizar
R$ 10 bilhões para a subvenção 
ao crédito rural. 

Ela ainda falou de sua viagem 
à Europa na próxima semana, 
para participar de reunião de 
ministros em Bruxelas sobre o 
acordo comercial UE-Merco-
sul, que está em fase fi nal de 
discussão. “Há alguns temas ca-
ros para a agricultura brasileira 
que ainda não conseguimos 
fechar por completo, e é isso 
que estará em discussão em 
Bruxelas”. Também se queixou 
do que chamou de ‘campanha 
difamatória na Europa’ con-
tra a agropecuária brasileira
(AI/Mapa).


