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O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albu-
querque, reafirmou 

que será defi nido ainda este 
mês o modelo de parceria 
com o setor privado que 
permitirá a retomada da 
construção da usina nuclear 
Angra 3. Ele acrescentou que 
o modelo será aproveitado 
na construção dos próximos 
projetos de usinas nucleares 
no país. O planejamento 
energético prevê a constru-
ção de mais 4 gigawatts de 
capacidade instalada para 
geração de energia elétrica 
por usinas nucleares, e esse 
montante pode, inclusive, 
aumentar na próxima revi-

Modelo para retomar obra da 
usina nuclear Angra 3 servirá 
para próximos projetos

são anual do planejamento, 
previsto para ser divulgado 
em 10 de dezembro.

“Acredito que o modelo 
que estamos em fase fi nal de 
elaboração para a conclusão 
de Angra 3 será muito impor-
tante para dar viabilidade de 
novas usinas nucleares para o 
país nos próximos anos”, disse 
o ministro, em almoço com 
empresários na Associação 
Comercial do Rio de Janeiro. 
Após a defi nição do modelo, 
o Ministério de Minas Energia 
prevê que o edital para encon-
trar um parceiro para Angra 
3 será publicado até o fi m do 
ano, de modo que a assinatura 
do contrato e a retomada das 

obras possa se dar no segundo 
semestre de 2020. 

Angra 3 deve começar a gerar 
energia em caráter de teste em 
2025 e, em janeiro de 2026, 
começará sua operação comer-
cial, quando de fato fornecerá 
energia elétrica ao Sistema 
Interligado Nacional. Mais de 
60% da Usina de Angra 3 já foi 
construída, a um custo de quase 
R$ 10 bilhões. Para concluir a 
obra, no entanto, faltam mais 
R$ 15 bilhões em investimen-
tos, que devem vir do parceiro 
privado, que será selecionado a 
partir da defi nição do modelo. A 
Eletronuclear calcula ainda que 
o custo de não concluir Angra 3 
seria de mais de R$ 10 bilhões.

O planejamento prevê a construção de mais 4 gigawatts de capacidade instalada para

geração de energia elétrica por usinas nucleares.

O governo avalia também a 
participação da iniciativa priva-
da na mineração de urânio no 
Brasil. O ministro destacou que 
é preciso retomar a exploração 

desse minério no país, e a forma 
de reativar o setor está sendo 
estudada e deve ter resultados 
apresentados já nos próximos 
meses. A atuação da iniciativa 

privada, defendeu o minis-
tro, deve se dar “de forma 
controlada e fi scalizada e em 
parceria com as Indústrias 
Nucleares do Brasil” (ABr).

O ministro das Relações Exteriores, 
Ernesto Araújo, afi rmou que o acordo 
comercial entre Mercosul e UE, anunciado 
na semana passada, já começa a produzir 
resultados positivos, apesar de ainda pre-
cisar ser ratifi cado por cada um dos 32 
países envolvidos. “Os investidores já en-
xergam o Brasil de uma maneira diferente 
e já vão começar a se posicionar aqui em 
função desse acesso preferencial que nós 
ganhamos ao mercado europeu”, afi rmou 
o chanceler durante live semanal com o 
presidente Jair Bolsonaro no Facebook.

O ministro disse também que pretende 
acelerar a vigência do acordo, pelo lado 
brasileiro, assim que ele for aprovado pelo 
Congresso Nacional. “Vamos tentar que, 
dentro do Mercosul, a gente tenha um 
arranjo para que possa entrar em vigor 
assim que for aprovado em cada um dos 
parlamentos do bloco. Do lado da União 
Europeia não é possível essa entrada indi-
vidual, mas do nosso lado é possível, vamos 
trabalhar para que isso possa ser feito 
dessa maneira, para que essas vantagens 

A Unesco decidiu na sexta-
-feira (5), inscrever Paraty e 
Ilha Grande, no sul do Estado 
do Rio de Janeiro, como patri-
mônio mundial da humanidade. 
O sítio inclui o centro histórico 
de Paraty e as reservas de Mata 
Atlântica da região da Baía da 
Ilha Grande, como a Serra da 
Bocaina e a própria Ilha Grande.

Esse é o primeiro sítio de 
patrimônio misto do Brasil, ou 
seja, que inclui bens culturais 
e naturais. Dos mais de mil pa-
trimônios mundiais, apenas 39 

locais, em 31 países, são sítios 
mistos. Paraty e Ilha Grande 
se juntam a outros 21 patrimô-
nios mundiais da humanidade 
brasileiros, dos quais sete são 
naturais e 14 são culturais.

A lista de patrimônios do país 
inclui Ouro Preto, Olinda, São 
Luís, Cidade de Goiás e Salva-
dor, o Plano Piloto de Brasília, o 
Pantanal, as ilhas de Fernando 
de Noronha e Atol das Rocas, 
o Parque Nacional do Iguaçu, 
as Paisagens Cariocas e o Cais 
do Valongo (ABr).

Centro histórico de Paraty é patrimônio mundial

da humanidade.

Um casal de antas nascido 
no zoológico de Sorocaba, será 
reintroduzido na natureza, na 
Reserva Ecológica de Guapia-
çu, no estado do Rio de Janeiro, 
uma reserva ambiental da Mata 
Atlântica.

Os dois animais, de nomes 
Marcelino e Bianta, têm cerca 
de três anos e viviam até esta 
semana – quando começaram a 
ser transportados para a reser-
va – no recinto de antas dentro 
do zoológico junto com outros 
exemplares da espécie. 

Antes de serem transporta-
das, as antas foram submetidas 
a diversos exames para verifi car 
se estavam aptas à reintrodu-
ção na mata nativa.

O processo é denominado re-
faunação, uma ação de conser-
vação cujo objetivo é restaurar e 
proteger os processos naturais 
de ecossistemas prejudicados 
pela extinção local de espé-
cies, por meio da reintrodução 

desses animais extintos nesses 
ambientes. 

Segundo o Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea) do Rio de 
Janeiro, a anta é considerada 
extinta no estado. O último 
registro confi ável de uma po-
pulação de antas foi no Parque 
Nacional Serra dos Órgãos, em 
1914. O animal é encontrado 
na América do Sul e está na 
lista de espécies vulneráveis 
à extinção e consta na Lista 
Nacional Ofi cial de Espécies da 
Fauna Ameaçadas de Extinção, 
do Icmbio.

A anta tem papel fundamental 
na natureza. São os maiores ma-
míferos terrestres do Brasil e têm 
grande importância na dispersão 
de sementes. Além disso, por 
ser um herbívoro generalista, 
acaba exercendo a função de 
evitar a predominância de um 
determinado tipo de vegetação 
ao podar as mudas das espécies 
mais abundantes (ABr).

Casal de antas, nascido no zoológico de Sorocaba, será 

reintroduzido em reserva ambiental da Mata Atlântica.

O presidente Jair Bolsonaro, 
ao comentar a aprovação do 
relatório da reforma da Previ-
dência na comissão especial da 
Câmara, disse que o governo fez 
sua parte e que é possível corrigir 
no plenário ‘possíveis equívocos’. 
“Entramos com o projeto, agora, 
o governo não é absoluto, não é 
infalível, algumas questões serão 
corrigidas, com toda certeza, 
junto ao plenário”.

“O comando agora está com o 
Rodrigo Maia. Estamos dispos-
tos a conversar. Temos certeza 
que podemos corrigir possíveis 
equívocos que por ventura ocor-
reram até o momento”, disse 
após participar de cerimônia 
do Batalhão da Guarda Pre-
sidencial. Avaliou que o texto 
aprovado como um todo foi bom 
e disse considerar que “pouca 

O presidente Jair Bolsonaro na cerimônia comemorativa dos 

196 anos de criação do Batalhão do Imperador.

Mundial de futebol sub-20
O Brasil entrou na disputa para 

sediar a próxima Copa do Mundo 
masculina sub-20 da Fifa, em 
2021. Também estão concorrendo 
a Indonésia, o Peru e duas candi-
daturas conjuntas: Myanmar/Tai-
lândia e Bahrain/Arábia Saudita/
Emirados Árabes. As propostas de 
candidatura devem ser entregues 
até o dia 30 de agosto. O anúncio 
do vencedor será feito no próximo 
encontro do Conselho da Fifa, em 
Xangai, em outubro.

Tânia Rêgo/ABr

TV Brasil/Reprodução

Antonio Cruz/ABr

Divulgação/PAC

Ministro das Relações Exteriores,

Ernesto Araújo.
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Os subsídios da União com 
deduções de despesas médicas 
no IRPF cresceram 40% em 
sete anos, revelou relatório 
divulgado pela Secretaria de 
Avaliação do Ministério da 
Economia. A renúncia do go-
verno federal com o benefício 
tributário passou de R$ 10,6 
bilhões em 2010 para R$ 15,1 
bilhões em 2017. De acordo 
com o ministério, essa políti-
ca é regressiva em relação à 
distribuição de renda porque 
benefi cia apenas os 20% mais 
ricos da população. 
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Acordo Mercosul-União Europeia já 
traz impacto positivo, diz chanceler

suco de laranja, frutas e café solúvel. Os 
exportadores brasileiros obterão amplia-
ção do acesso, por meio de quotas, para 
carnes, açúcar e etanol, entre outros 
produtos. O acordo também reconhecerá 
como distintivos do Brasil vários produtos, 
como cachaças, queijos, vinhos e cafés. As 
empresas do país serão benefi ciadas com 
a eliminação de tarifas na exportação de 
100% dos produtos industriais. 

A indústria europeia também terá as 
tarifas eliminadas para vendas ao Mercosul, 
mas de forma escalonada ao longo dos anos. 
O acordo garantirá ainda acesso efetivo 
em diversos segmentos de serviços, como 
comunicação, construção, distribuição, 
turismo, transportes e serviços profi ssio-
nais e fi nanceiros. Em compras públicas, 
empresas brasileiras obterão acesso ao 
mercado de licitações da UE, estimado 
em US$ 1,6 trilhão. Os compromissos 
assumidos também vão agilizar e reduzir 
os custos dos trâmites de importação, 
exportação e trânsito de bens, segundo o 
governo federal (ABr).

comecem a resultar o mais rapidamente 
possível”, acrescentou.

Segundo os termos anunciados, pro-
dutos agrícolas de grande interesse do 
Brasil terão suas tarifas eliminadas, como 

Paraty e Ilha Grande são 
patrimônios da humanidade

Casal de antas nascido 
em zoológico é 

reintroduzido na natureza

Bolsonaro: governo fez 
sua parte na reforma

coisa tem que ser mexida”.
O presidente voltou a defender 

a necessidade da reforma da Pre-
vidência. “Uma boa previdência 
é aquela que vai ser aprovada e 
não comete injustiça com quem 
quer que seja, reconhecemos a 
especifi cidade de várias carreiras 
mas todos têm que contribuir 
com alguma coisa”. Ao seu lado, 
o líder do governo na Câmara, 
Major Victor Hugo (PLS-GO), 
disse que a provação foi uma 
vitória do país para construir 
uma “previdência mais justa 
e equilibrada”. Em relação às 
reivindicações de fl exibilização 
na aposentadoria das outras 
carreiras militares, o líder disse 
foi feito um esforço para atendê-
-los, mas não foi possível. 

Bolsonaro participou na sexta-
-feira (5) da comemoração dos 
196 anos da criação do Batalhão 
do Imperador e 59 anos de sua 
transferência para a capital fede-
ral. D. Pedro I criou o Batalhão 
do Imperador em janeiro de 1823 
com a fi nalidade de consolidar 
a independência do Brasil e 
apaziguar revoltosos. Com a 
transferência da capital federal 
para Brasília, em 1960, a unidade 
veio para o Planalto Central e 
passou a ter o nome de Batalhão 
da Guarda Presidencial (ABr).

Gastos médicos no IR 
saltam 40% em sete anos

Quanto mais alta a faixa de 
renda, maior o aproveitamen-
to do benefício. Os 10% mais 
ricos se apropriam de 86% do 
total do subsídio. A parcela 
dos mais ricos (1% da popula-
ção) concentrou 18% do total. 
Em 2017, os subsídios para 
os consumidores de serviços 
privados de saúde atingiram 
R$ 45,9 bilhões. Isso equivale 
a 40% de todo o investimento 
da União em saúde pública 
no mesmo ano, que somou
R$ 114,7 bilhões. 

Além da dedução de gastos 
médicos no IRPF, que fez o 
governo deixar de arrecadar 
R$ 15,1 bilhões em 2017, o 
governo desonera a produção 
de medicamentos (R$ 11,2 bi-
lhões) e isenta as contribuições 
patronais para a previdência 
das entidades filantrópicas
(R$ 7,8 bilhões). 

Entre as conclusões do rela-
tório, está a defesa do fi m das 
deduções com gastos médicos, 
em troca da redução das alíquo-
tas do Imposto de Renda para 
toda a população. A medida 
reduziria as desigualdades e 
resultaria em ganhos de efi ciên-
cia econômica para o país, por 
meio do incentivo à oferta de 
trabalho e da diminuição de 
distorções nas políticas públi-
cas (ABr).


