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O Banco Nacional de 
D e s e n v o l v i m e n t o 
Econômico e Social 

(BNDES) disponibiliza, des-
de ontem (10), R$ 23 bilhões 
para o Plano Safra 2019/2020, 
sendo R$ 19,6 bilhões para 
agricultura empresarial e
R$ 3,3 bilhões para agricul-
tura familiar. O total supera 
em R$ 700 milhões o valor 
destinado ao setor pelo banco 
no ano passado, e objetiva 
o fi nanciamento de investi-
mentos e custeio da produção 
agropecuária brasileira.

Todas as principais linhas 
de fomento à agropecuária 
empresarial tiveram o orça-
mento ampliado. Os juros 

BNDES disponibiliza
R$ 23 bilhões para 
Plano Safra 2019/2020

variam entre 0,5% e 4,6% ao 
ano para a agricultura familiar, 
e entre 5,25% a 10,5% para 
a agricultura empresarial. O 
BNDES vai operar em parceria 
com mais de 30 instituições 
fi nanceiras. Essa rede facilita 
o desenvolvimento de uma 
política pública de apoio ao 
setor agropecuário, na medida 
em que descentraliza o acesso 
aos recursos dos Programas 
Agropecuários do Governo 
Federal – Pagf.

Para o Programa de Moder-
nização da Frota de Tratores 
Agrícolas e Implementos 
Associados e Colheitadeiras, 
voltada para aquisição de 
máquinas e equipamentos 

agrícolas, foram destinados
R$ 7,5 bilhões; para o Pro-
grama de Desenvolvimento 
Cooperativo para Agregação 
de Valor à Agropecuária, que 
envolve cooperativas agrope-
cuárias, os recursos somam 
em torno de R$ 1 bilhão; o 
Programa ABC, destinado às 
práticas agrícolas para redu-
ção das emissões de gases 
contará com R$ 746 milhões; 
e o Programa de Incentivo 
à Inovação Tecnológica na 
Produção Agropecuária, que 
abrange iniciativas inovadoras 
em agropecuária, terá R$ 750 
milhões.

Mais de R$ 13 bilhões foram 
aprovados pelo BNDES no 

O total supera em R$ 700 milhões o valor destinado ao setor pelo banco

no ano passado.

Plano Safra 2018/2019, encer-
rado no último dia 30 de junho, 
atingindo 35 mil operações. 
Para o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf), o banco 
aprovou em torno de R$ 3,2 
bilhões em mais de 70 mil 
operações. O BNDES observou 
que graças ao processo de 

modernização digital iniciado 
em 2017, 70% das operações 
de fi nanciamento a produto-
res rurais já são aprovados 
em tempo real (ABr).

Nota Fiscal Paulista 
Os usuários cadastrados na Nota 

Fiscal Paulista já podem consultar 
no site (portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/nfp) os bilhetes com que 
irão concorrer ao sorteio do mês de 
julho. A 128ª extração do programa 
acontecerá no próximo dia 15 e 
distribuirá R$ 6,7 milhões em 655 
prêmios. Participam do sorteio os 
8.953.965 consumidores cadas-
trados que efetuaram compras no 
mês de março. 

A 17ª Festa Literária In-
ternacional de Paraty (Flip) 
começou ontem (10) e vai 
até o próximo domingo (14). 
A sessão de abertura do Pro-
grama Principal da Flip foi 
na noite de ontem, no Audi-
tório da Matriz, com a mesa 
Canudos, com participação 
da crítica literária Walnice 
Nogueira Galvão, autora de 
mais de 40 livros, dos quais 
12 são dedicados ao escritor 
Euclides da Cunha, grande 

homenageado do evento 
este ano. 

Haverá programações gratui-
tas por toda a cidade. O Progra-
ma Educativo, a Flip+, as Casas 
Parceiras e a Praça Aberta são 
alguns exemplos de atividades 
da festa com acesso livre para 
o público visitante e moradores 
do município. No Auditório da 
Praça, junto à Igreja Matriz, 
ocorrerão mesas literárias e 
shows musicais, também com 
entrada liberada (ABr).

O escritor Euclides da Cunha é o grande homenageado

do evento este ano.

A Itália é o país da União Eu-
ropeia que mais concedeu cida-
dania a cidadãos brasileiros no 
ano de 2017, revelaram dados 
do Escritório de Estatísticas 
da União Europeia (Eurostat) 
divulgados ontem (10). De 
acordo com o relatório, de um 
total de 21.593 brasileiros que 
pediram cidadania em países da 
UE 46% solicitaram à Itália. Ao 
todo, 9.936 pessoas ganharam 
o direito de ser italianas em 
2017, última data a ter dados 
compilados. 

Os dados ainda informam 
que, além da Itália, Portugal 
(6.084), Espanha (1.294), 
Alemanha (1.169), Reino 
Unido (898) e França (819) 
estão entre os países que mais 

concederam cidadanias a bra-
sileiros em 2017. No ranking, 
ainda consta Bélgica (362); 
Holanda (284); Suécia (273); 
Irlanda (264); Dinamarca (54); 
Finlândia (49); Áustria (39); 
Luxemburgo (30); Grécia (11); 
Hungria (8); Polônia (6); Malta 
(4); Chipre (3); Eslováquia (2); 
Eslovênia e Croácia (1 cada).

Ainda segundo o Eurostat, 
em 2017, o Brasil ocupou o 
oitavo lugar na lista de países 
que receberam mais cidadanias 
da UE, que, na ocasião, con-
templou 825.447 pessoas no 
total. Na Itália, por sua vez, o 
país da América do Sul ocupa 
o terceiro posto no ranking dos 
mais benefi ciados pela cidada-
nia (ANSA).

Dados de 2017 foram revelados em relatório do Eurostat.

Em meio a projetos de expan-
são e para fazer seus primeiros 
carros elétricos, a montadora 
italiana Fiat, parte integrante 
do grupo Fiat Chrysler Auto-
mobiles (FCA), completa 120 
anos de história hoje (11). 
Fundada por Giovanni Agnelli, 
membro de uma das famílias 
mais poderosas da Itália, a Fiat 
iniciou sua trajetória em 11 de 
julho de 1889, em Turim.

Seu nome é um acrônimo 
para “Fábrica Italiana de Au-
tomóveis Turim”, e a empresa 
se tornou o principal grupo 
automotivo da Itália, com forte 
presença também no mercado 
sul-americano, especialmente 
no Brasil, onde opera desde 
1976, com sua instalação em 
Betim (MG). Para celebrar 
os 120 anos da montadora, 
os correios italianos lançaram 
um selo com uma imagem 

Fiat 500, um dos símbolos da 

montadora italiana.
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Tomaz Silva/ABr
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O líder da maioria na Câmara, 
deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), confi rmou o fecha-
mento de um acordo para suavi-
zar as regras de aposentadoria 
para os policiais e agentes de 
segurança que servem à União. 
A categoria poderá aposentar-
-se com idade mínima de 53 
anos para homens e 52 anos 
para mulheres. Eles também 
terão pedágio de 100% na regra 
de transição. 

Dessa forma, o policial que se 
aposentaria em dois anos pelas 
regras atuais teria de trabalhar 
mais dois anos para passar 
para a inatividade a partir da 
promulgação da reforma da 
Previdência. As carreiras be-
nefi ciadas abrangem policiais 
federais, policiais legislativos, 
agentes penitenciários da 
União e policiais rodoviários 

Situação e Oposição debatem na Câmara.
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A produção nacional de mo-
tocicletas aumentou 8,4% no 
primeiro semestre, totalizando 
536.955 unidades. No mesmo 
período do ano passado, foram 
produzidas 495.420 motocicle-
tas. De acordo com a Abraciclo, 
em junho, foram produzidas 
67.991 motocicletas, corres-
pondendo a uma alta de 35,4% 
sobre o mesmo mês de 2018 
(50.208 unidades). Na compa-
ração com maio (100.997 uni-
dades), houve recuo de 32,7%, 
resultado do menor número de 
dias úteis em junho e das férias 
parciais nas fábricas.

“Esse desempenho está as-
sociado a uma demanda que 
vem evoluindo desde o segundo 

O ritmo refl ete o aumento da concessão de crédito

nas operações de varejo.

Marcelo Camargo/ABr

Líder da maioria confi rma acordo 
para aposentadoria de policiais

ele, a retirada dos principais 
pontos de confl ito, como a mu-
dança na aposentadoria rural 
e no Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), aumentou 
as chances de aceitação do tex-
to da comissão especial. Para 
ele, o texto atual conseguiu 
preservar os principais direitos 
sociais, mantendo uma econo-
mia elevada para os próximos 
dez anos.

“As pesquisas de opinião que 
saíram também ajudam. Alguns 
estados deram uma presença 
de movimentos pró-reforma. 
Isso só ajuda. Os principais pon-
tos de confl ito foram retirados. 
A gente conseguiu construir 
um texto com preservação de 
direitos, mas com potência fi s-
cal grande. Vai ter pouco mais 
de R$ 900 bilhões de economia 
[em dez anos]”, declarou (ABr).

federais. 
Policiais militares e bombei-

ros foram excluídos da reforma 
da Previdência e terão as regras 
definidas pelos estados. “A 
informação que tenho é que 

categoria aquiesceu. Toparam, 
por isso está sendo cuidado no 
texto”, disse o líder.

O líder da maioria disse ter 
confi ança na aprovação da re-
forma da Previdência. Segundo 

Itália é o país da UE 
que mais concede 

cidadania a brasileiros

Fiat completa 120 anos de 
história e mira expansão

representando o Fiat 3½ HP, 
primeiro automóvel lançado 
pela empresa. Com tiragem 
de 400 mil exemplares, o selo 
é válido para encomendas com 
destino a países da Europa e do 
Mediterrâneo.

“A história da Fiat é o motor 
de diversos outros aconteci-
mentos. É uma história que 
supera as fronteiras do automo-
bilismo para entrar no cotidiano 
não apenas da Itália, como de 
todo o mundo”, disse na semana 
passada o presidente da FCA, 
John Elkann. A efeméride 
acontece duas semanas antes 
do aniversário de um ano da 
morte de Sergio Marchionne, 
considerado o responsável 
por salvar a Fiat da falência, 
em 2004, e a transformar em 
um dos principais grupos au-
tomotivos do mundo, capaz de 
comprar a gigante americana 
Chrysler, em 2009.

A fusão entre as duas empre-
sas foi concluída em outubro de 
2014, dando origem à FCA, que 
tem sede legal em Amsterdã, 
na Holanda, e base fi scal em 
Londres, no Reino Unido. O 
grupo inclui marcas como Alfa 
Romeo, Dodge, Jeep, Maserati 
e Ram. Recentemente, a FCA 
fez uma proposta para se fundir 
à Renault, mas o projeto esbar-
rou na indecisão do governo da 
França (ANSA).

Paraty sedia até domingo 
a 17ª edição da Flip

Produção de motocicletas 
aumentou 8,4%

no primeiro semestre

semestre do ano passado. O 
ritmo atual sinaliza a retomada 
consistente dos negócios e é re-
fl exo do aumento da concessão 
de crédito nas operações de 
varejo”, afi rmou o presidente da 
Abraciclo, Marcos Fermanian. 

As vendas no atacado (con-
cessionárias) atingiram 528.720 
unidades, alta de 17,2% ante o 
resultado do mesmo período do 
ano passado (451.318 unida-
des). Em junho, o volume foi 
de 72.115 unidades, represen-
tando aumento de 41,9% ante 
o mesmo mês de 2018 (50.833 
unidades). Na comparação com 
maio, quando foram enviadas 
às lojas 95.697 motocicletas, 
houve queda de 24,6%.

O levantamento mostrou 
ainda que, de acordo com o Re-
navam, no primeiro semestre, 
foram emplacadas 530.034 mo-
tocicletas, com um crescimento 
de 16% ante o mesmo período 
de 2018 (456.729 unidades). 
Em junho, foram licenciadas 
80.023 motocicletas, 8% a mais 
do que o mesmo mês do ano 
passado (74.069 unidades). Na 
comparação com maio (97.989 
unidades), houve uma baixa de 
18,3% (ABr).


