
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quarta-feira,
17 de julho de 2019

Ano XVII – Nº 3.910

“Todo discurso deve 
ser como o vestido 
das mulheres; não 
tão curto, que nos 
escandalizem, nem 
tão comprido, que nos 
entristeçam”.
José de Alencar (1829/1877)
Escritor brasileiro
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O BNDES pretende ex-
plicar a “caixa-preta” 
na instituição fi nan-

ceira em até dois meses, disse 
ontem (16), o novo presidente 
da instituição, Gustavo Mon-
tezano. Ele disse que não 
tem opinião formada sobre 
as gestões anteriores, mas 
que precisa explicar decisões 
tomadas nos últimos anos 
pelo banco. “Há uma dúvida 
clara sobre o que há ou não 
no BNDES. Cada um me conta 
uma informação diferente da 
mesma história. Ao fi m de 
dois meses, quero ser capaz 
de explicar esse conjunto de 
regulações, empréstimos, 
perdas fi nanceiras que con-
textualizam a ‘caixa-preta”, 
disse Montezano, na primeira 
entrevista coletiva após assu-

Novo presidente do BNDES 
pretende explicar “caixa-
preta” em dois meses

mir o cargo.
Utilizada pelo presidente Jair 

Bolsonaro, a expressão “caixa-
-preta do BNDES” refere-se a 
fi nanciamentos para a expor-
tação de serviços a países em 
desenvolvimento, como Cuba, 
Angola, República Dominicana 
e Argentina. Atualmente, o 
banco divulga as condições 
dessas operações na página 
BNDES Transparente, mas 
Montezano disse ser priorida-
de número um da sua gestão 
prestar mais esclarecimentos à 
sociedade. “Qualquer que seja a 
conclusão, a gente precisa ser 
transparente e trazer ela para 
a sociedade e para a mídia”, 
explicou.

Montezano tomou posse no 
comando do banco, substituin-
do o economista e ex-ministro 

Joaquim Levy, que pediu 
demissão em junho. Além da 
divulgação dos detalhes da 
“caixa-preta” do banco, ele 
anunciou quatro metas: a ven-
da de ações de empresas em 
poder do banco; a devolução 
ao Tesouro de R$ 126 bilhões 
até o fi m do ano e de R$ 144 
bilhões até o fi m de 2022; um 
plano de metas, orçamento 
e dimensionamento para os 
próximos três anos; e a pres-
tação de serviços de assessoria 
fi nanceira a órgãos do governo 
federal, a estados e municípios.

Em relação à venda de ações, 
Montezano disse que pretende 
acelerar a venda da participa-
ção do banco em empresas 
públicas e privadas. Hoje, o 
BNDESPar, ramo do BNDES 
que detém papéis de empresas, 

Ministro da Economia, Paulo Guedes, presidente Jair Bolsonaro e o novo

presidente do BNDES, Gustavo Montezano.

tem R$ 106,8 bilhões em ações, 
das quais R$ 53,3 bilhões da 
Petrobras; R$ 16,5 bilhões da 
Vale; R$ 9,3 bilhões da Eletro-
bras e R$ 9,26 bilhões da JBS. 
O banco ainda tem papéis em 
empresas de celulose e de 
empresas estaduais do setor 

elétrico, entre outras.
Montezano reconheceu que 

não pode desfazer-se de todos 
os papéis de uma só vez, para 
evitar que o preço das ações 
desabe no mercado e o banco 
tenha prejuízo. No entanto, 
comprometeu-se a acelerar 

as vendas, sem dar prazo. 
Segundo ele, o BNDESPar 
pode até comprar ações de 
empresas, se comprovado que 
a participação renderá retor-
nos para a sociedade, como 
investimentos em educação 
e saneamento básico (ABr).

Entraram em vigor ontem 
(16) novas medidas adotadas 
pelo governo dos Estados 
Unidos visando dificultar o 
ingresso de imigrantes. Pelas 
novas regras, o governo norte-
-americano não concederá asilo 
aos imigrantes que não o soli-
citarem antes em um “terceiro 
país seguro”, em uma nova 
tentativa de reduzir o fl uxo 
migratório na fronteira com o 
México, procedente principal-
mente da América Central.

“Um estrangeiro que entre ou 
tente entrar nos EUA através 
da fronteira sul, depois de não 
ter solicitado proteção em um 
terceiro país fora dos seus paí-
ses de cidadania, nacionalidade 

ou de última residência legal 
habitual que tivesse transitado 
a caminho dos EUA, não está 
apto para o asilo”, afi rma a nova 
ordem publicada no Registro 
Federal.

Dessa forma, um estrangeiro 
que chegar aos EUA pela fron-
teira sul terá que apresentar um 
pedido de proteção a algum país 
pelo qual tenha passado antes de 
chegar ao território americano. 
Um exemplo: um hondurenho 
que deixar seu país e transitar 
pela Guatemala e México antes 
de chegar à fronteira terá que 
apresentar um pedido para pelo 
menos um desses países antes 
de solicitar o benefício nos EUA 
(Deutsche Welle/ABr).

Uma nova tentativa de reduzir o fl uxo migratório na fronteira.

Relatório da ONU revela que 
uma pessoa a cada 10, na popu-
lação de todo o planeta, passou 
fome no ano passado. O número 
totaliza 821,6 milhões de pes-
soas. Se consideradas pessoas 
em condição “moderada” de 
insegurança alimentar, o total 
chega a 2 bilhões ou 26,4% da 
população mundial.

Conforme o documento ‘Es-
tado da Insegurança Alimentar 
e Nutricional no Mundo’, desde 
2015, a taxa de prevalência de 
desnutrição em todo mundo 
parou de cair e manteve-se 
em 11%. O estudo destaca a 
gravidade da situação infantil. 
É o caso dos 20,5 milhões de 
bebês que nasceram abaixo 
do peso (um em cada sete); 
dos 148,9 milhões de crianças 
menores de 5 anos com estatura 

baixa para a idade (21,9%); e 
dos 49,5 milhões menores de
5 anos com peso baixo em 
relação à altura (7,3%).

A Ásia teve o maior número 
absoluto de pessoas com fome: 
513,9 milhões no total. Na Áfri-
ca, 256,1 milhões de indivíduos 
estavam nessa situação e na 
América Latina e no Caribe, 42,5 
milhões. Apesar de identifi car 
fome, a nota da ONU faz destaque 
positivo entre os países lusófonos 
(falantes da língua portuguesa), 
em especial do Brasil. 

Além dos problemas de fome 
e desnutrição, o relatório da 
ONU aponta para o problema 
de obesidade. “Em 2018, a 
estimativa é de que 40 milhões 
de crianças menores de 5 anos 
estavam acima do peso”, diz a 
nota da ONU (ABr).

Uma pessoa a cada 10, na população de todo o planeta,

passou fome no ano passado.

O presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, decidiu ontem (16) 
suspender todas as investigações 
que foram baseadas em dados fi s-
cais repassados pelo COAF e pela 
Receita Federal ao Ministério 
Público sem autorização judicial. 
Com a decisão, as investigações 
que estão em andamento só 
poderão ser retomadas após o 
plenário da Corte decidir sobre 
a constitucionalidade do com-
partilhamento, com o Ministério 
Público, de dados sigilosos de 
pessoas investigadas. 

A liminar de Toffoli atinge 
todos os inquéritos e procedi-
mentos de investigação crimi-
nal (PIC), apuração interna do 
MP, que tramitam no Ministério 
Público Federal (MPF), além 
dos estaduais, em que não 
houve prévia decisão judicial 
para repasse dos dados pela 
Receita, Coaf e Banco Central. 

“Considerando que o Minis-
tério Público vem promovendo 
procedimentos de investigação 
criminal (PIC), revela-se pru-
dente ainda suspender esses 
procedimentos que tramitam 
no território nacional e versem 
sobre o mesmo tema, de modo 

Presidente do STF, ministro 

Dias Toffoli.

O advogado-geral da União, 
André Mendonça, afi rmou que 
um eventual questionamento 
no STF sobre a reforma da 
Previdência não causa preo-
cupação ao governo. Ressaltou 
que está pronto para responder 
ações e defender a constitucio-
nalidade da proposta. “Poderá 
haver judicialização, mas nós 
estamos preparados para ela 
e, neste sentido, eu não temo 
a judicialização”, disse.

André Mendonça concedeu 
entrevista à jornalista Roseann 
Kennedy para o programa Im-
pressões, que foi ao ar ontem 
(16), às 23h, na TV Brasil. Ele 
também falou sobre a sucessão 
na Procuradoria Geral da Repú-
blica. Informou que tem recebi-
do concorrentes ao cargo, que 
se colocam à disposição para 
esclarecimentos, caso sejam 
necessários.

“É um diálogo onde as pes-
soas interessadas, principal-
mente as da lista tríplice, vêm 
se apresentar. É uma conversa 
muito republicana, de ambos os 
lados, e natural num processo 
dessa natureza”, observou.

O atual mandato da procu-
radora Raquel Dodge acaba 
em setembro. Caberá ao pre-
sidente da República, Jair 

André Luiz Mendonça, 

advogado-geral da União,

é o entrevistado do

programa Impressões.

O vice-presidente Hamilton 
Mourão disse ontem (16), que 
tanto a sociedade como o go-
verno tem o entendimento que 
é preciso mudar o sistema de 
tributação do país. “O que eu 
acho mais importante é que o 
conjunto governo e sociedade 
entenderam, há algum tempo, 
que precisa ser reformado 
o nosso sistema de tributos, 
reorganizando e tornando uma 
base menor do que nós estamos 
pagando hoje, ao mesmo tempo 
que produza resultados para 
o país”, disse, após participar 
do lançamento do Instituto 
Brasil 200.

O instituto é uma articulação 
de empresários em favor de 
um imposto único. A proposta 
é extinguir todos os tributos, 
a começar pelos federais, e 
substituí-los por um imposto 
cobrado sobre movimentações 

Vice-presidente Hamilton Mourão: “é preciso mudar

o sistema de tributação do país”.

Jose Luis Gonzalez/Reuters

Albert Gonzalez Farran/FAO

Antonio Cruz/ABr
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Cidade Criativa
Quatro municípios brasileiros con-

correm ao título de Cidade Criativa, 
da Unesco. A certifi cação é uma 
forma de reconhecer práticas que 
coloquem as indústrias criativas e 
culturais a serviço do desenvolvimen-
to social local. Três capitais – Belo 
Horizonte, Fortaleza e Aracaju – dis-
putam nas categorias gastronomia, 
design e música, respectivamente, e o 
município interiorano de Cataguases/
MG na de cinema. 

Hamilton Mourão diz que governo e 
sociedade querem reforma tributária

contribuintes, Mourão disse que 
a reforma deve reorganizar o sis-
tema, tornando-o mais simples. 

A reorganização e a diminui-
ção dos valores dos impostos 
são uma forma de reduzir a 
informalidade e a sonegação. 
“Após reorganizar o sistema, nós 
temos que chegar a uma base 
tributária que traga todo mundo 
para pagar imposto. Aí, o Estado 
não vai perder recurso e vai ter 
capacidade de entregar o que a 
sociedade espera dele”. Mourão 
também voltou a defender a 
reforma política, que reduza 
a quantidade de partidos. “A 
minha visão é que nós temos 
que buscar o voto distrital, 
fortalecer os partidos, enxugar 
o número de partidos, para que 
tenhamos cinco ou meia dúzia 
que realmente representem o 
pensamento da sociedade bra-
sileira”, defendeu (ABr).

fi nanceiras. Mourão demons-
trou simpatia pela ideia. “Não 
preciso citar aqui que a corren-
te mais moderna de comércio 
passa ao largo das tributações”, 
disse, ao defender que os va-
lores cobrados pelos impostos 
sejam reduzidos de forma a 
possibilitar um aumento no 

número de contribuintes. 
“A reforma tributária é mais 

do que necessária para a gente 
conseguir colocar o Brasil em 
uma agenda de produtividade 
positiva, nós temos uma agen-
da de produtividade baixa”, 
acrescentou. Além de reduzir a 
carga de impostos cobrada dos 

EUA endurecem regras 
para concessão de asilo

Mais de 821 milhões de 
pessoas passaram

fome em 2018

Governo não teme 
judicialização da reforma 

Bolsonaro, indicar o substituto 
ou reconduzi-la ao cargo.

No início deste mês, Bolsona-
ro recebeu a sugestão de três 
nomes escolhidos em votação 
interna dos procuradores do 
Ministério Público Federal. 
Embora seja comum optar 
por um dos apresentados na 
lista tríplice, a Constituição 
garante ao presidente o direito 
de escolher uma pessoa de fora 
da lista.

Na entrevista, o advogado-
-geral da União também deta-
lhou seu foco de trabalho no 
combate à corrupção, destacou 
as difi culdades para recuperar 
o dinheiro desviado dos cofres 
públicos e falou sobre as metas 
da AGU. Ele ainda abordou 
questões pessoais a respeito 
de sua atividade de pastor e 
de sua devoção a Deus (ABr).

Suspensos processos 
que contêm dados sem 

autorização judicial

a evitar eventual usurpação de 
competência do Poder Judiciá-
rio”, decidiu o ministro. 

A decisão foi tomada em um 
processo que tramita na Corte 
desde 2017, no qual se discute a 
legalidade do compartilhamen-
to de informações fi scais sem 
autorização judicial. A defesa 
do senador Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ), que é alvo de uma 
investigação baseada em com-
partilhamento feito pelo Coaf, 
entrou como parte na ação e 
também será benefi ciada com 
a suspensão (ABr).


