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“O Brasil é mais 
ignorante do 
que pobre e, em 
última análise, é 
pobre porque é 
ignorante”.
Helio Jaguaribe (1923/2018)
Escritor brasileiro
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Os acordos entre os 
partidos para aprovar 
concessões à reforma 

da Previdência reduziram 
para R$ 933,5 bilhões a 
economia estimada em 10 
anos. O número foi divulgado 
ontem (18) pelo secretário 
especial de Previdência e 
Trabalho, Rogério Marinho.  
A economia virá tanto por 
meio da redução de gastos 
com a Previdência, o abono 
salarial e o combate às frau-
des no Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), como por 
meio do aumento da CSLL 
dos médios e grandes bancos.

Do impacto fiscal de

Concessões reduzem economia 
da reforma da Previdência
para R$ 933,5 bilhões

R$ 933,5 bilhões, R$ 654,7 
bilhões virão da redução de 
gastos no INSS, que abrange a 
Previdência dos trabalhadores 
da inciativa privada e das esta-
tais, e R$ 159,8 bilhões deixa-
rão de ser gastos no Regime 
Próprio de Previdência, que 
atende aos servidores públicos 
federais. A restrição do abono 
salarial a quem ganha até R$ 
1.364,43 gerará economia de 
R$ 76,4 bilhões. 

A proposta original do gover-
no previa economia de R$ 1,236 
trilhão nos próximos 10 anos. 
Depois da retirada de alguns 
pontos, como capitalização, 
mudanças na aposentadoria ru-

ral e redução do valor do BPC, a 
primeira versão do relatório na 
comissão especial apresentou 
economia menor, de R$ 1,13 
trilhão. Após a retirada de 
mais pontos, como a mudança 
de destinação de receitas do 
BNDES e o fi m da isenção 
para exportadores rurais, a 
economia fi nal na comissão 
especial tinha sido estimada em 
R$ 987,5 bilhões. No plenário 
da Câmara, a proposta teve 
uma emenda e três destaques 
aprovados que reduziram ainda 
mais a economia.

Apesar das concessões ao 
longo dos últimos meses, Rogé-
rio Marinho comemorou a apro-

Secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia,

Rogério Marinho.

vação do texto no formato atual 
e disse ter recebido parabéns 
do ministro da Economia, Paulo 
Guedes. “O país amadureceu, 

entendeu e incorporou o tema. 
E o Parlamento foi o arauto 
desse processo. Acredito que 
uma proposta com esse tipo de 

impacto na vida da sociedade, 
ter esse nível de aceitação, 
é um feito extraordinário”, 
declarou (ABr).

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, afi rmou 
que o anúncio da liberação de 
saques das contas ativas do 
FGTS fi cará para a próxima 
semana. Onyx falou sobre o 
assunto com jornalistas no 
início da tarde de ontem (18), 
ao sair do Ministério da Eco-
nomia. Disse que os detalhes 
técnicos ainda estão sendo 
ajustados pela equipe econô-
mica e isso motivou o prazo de 
uma semana para o anúncio. 

Além dos saques das contas 
ativas do FGTS, o governo 
deve liberar o acesso a contas 
inativas dos fundos dos pro-
gramas de PIS e de Pasep. “Os 
técnicos estão fazendo ajustes 
e nós tomamos a decisão de 
que na semana próxima vai 
ser feita a apresentação da 
medida provisória que trata 
do FGTS e também do PIS/
Pasep. Os dois serão apre-

Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

O presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, disse ontem (18) 
que sua decisão envolvendo o 
compartilhamento de dados 
do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) 
e da Receita Federal não impe-
de investigações sobre crimes. 
Segundo o presidente, o Coaf 
e a Receita podem repassar 
uma comunicação de crime ao 
MP,  por meio de um relatório 
global de dados, sem detalhes 
específi cos. 

De acordo com o ministro, 
para ter acesso às informações 
completas do contribuinte, o 
MP precisa de autorização da 
Justiça para quebra do sigilo 
fiscal e bancário. Durante 
uma coletiva de imprensa em 
Cuiabá, onde participou de 

“Um extraordinário defensor 
global da dignidade e igualdade 
e um dos líderes mais emble-
máticos e inspiradores do nosso 
tempo”. Com estas palavras, 
o secretário-geral das Nações 
Unidas, António Guterres, ce-
lebrou ontem (18) a passagem 
do Dia Internacional de Nelson 
Mandela. Se estivesse vivo, o 
ex-presidente da África do Sul e 
ícone da luta contra o apartheid 
completaria 101 anos. 

Primeiro presidente da Áfri-
ca do Sul livre e democrática, 
Nelson Rolihlahla Mandela 
morreu em 2001, 20 anos 
após receber o Prêmio Nobel 
da Paz. A comemoração do 
Dia Internacional de Nelson 
Mandela foi proclamada há uma 
década pela Assembleia Geral 
da ONU. O objetivo é celebrar 
a proteção dos direitos huma-

nos, a igualdade entre raças e 
etnias, a resolução dos confl itos 
entre povos e a integridade da 
humanidade.

Segundo a mensagem di-
vulgada pelo chefe da ONU, 
Nelson Mandela “exemplifi cou 
coragem, compaixão e com-
promisso com a liberdade, 
paz e justiça social”. Guterres 
realçou ainda que o líder “viveu 
por esses princípios e estava 
preparado para sacrifi car sua 
liberdade e até mesmo sua vida 
por eles”. A mensagem ressalta 
que o melhor tributo ao ex-líder 
deve ser demonstrado por 
ações. O chefe da ONU destaca 
que o recado de Mandela para 
o mundo é claro: “cada um de 
nós pode agir para promover 
mudanças duradouras. Todos 
nós temos o dever de fazê-lo” 
(ONU News/ABr).

O ativista Nelson Mandela celebrado em todo o mundo.

O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, assinou ontem 
(18), o decreto que institui o 
Programa Municipal de Com-
bate ao Desperdício e à Perda 
de Alimentos. O programa vai 
coletar alimentos em feiras 
livres e mercados municipais, 
que estejam em boas condições 
de consumo, mas que seriam 
descartados por não ter valor 
comercial, e doar para mais de 
300 entidades assistenciais ca-
dastradas no Programa Banco 
de Alimentos, da prefeitura.

“Já tínhamos um programa, 
em fase de testes, funcionando 
em dois mercados e sete feiras, 
tirando alimento bom que esta-
va sendo desperdiçado e sendo 
mandado para os aterros. Só 

com esse programa piloto já 
conseguimos enviar 110 tone-
ladas de bons alimentados para 
as entidades que estão cadas-
tradas no banco de alimentos 
da prefeitura. 

A meta agora é elevar de sete 
para 100 feiras, ampliando a 
quantidade de entidades que 
vão ser benefi ciadas e, com isso, 
claro, a população que recebe 
esse alimento doado e distribuí-
do por essas entidades”, disse 
Covas. O programa deve ter 
o alcance ampliado após essa 
segunda etapa e busca corrigir 
distorções: a obesidade por um 
lado, a desnutrição por outro, 
a abundância e o desperdício 
por um lado, e a escassez por 
outro (ABr). 

O programa coleta alimentos em feiras livres e mercados 

municipais.

Centro de compras 
Hoje (19) começa a montagem 

da estrutura do Centro Popular de 
Compras, que será construído no 
local onde funcionou a Feira da 
Madrugada, no Brás. É do Consórcio 
Circuito das Compras São Paulo S.A., 
vencedor de concorrência pública. 
Deve gerar de 20 mil empregos 
diretos. São 4 mil boxes e mil lojas 
que funcionarão diariamente das 2h 
às 22h, com vagas para 315 ônibus e 
mais de 2.400 veículos. Sua conclusão 
é prevista para agosto de 2020.
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Mais de 11 mil famílias 
solicitaram desligamento vo-
luntário do Bolsa Família em 
2019, segundo o Ministério 
da Cidadania. Geralmente, o 
cancelamento do benefício é 
pedido quando beneficiário 
consegue um emprego formal. 
O programa atende cidadãos 
em situação de pobreza e de 
extrema pobreza e inclui famí-
lias com renda por pessoa entre 
R$ 89,01 e R$ 178 mensais, 
desde que tenham crianças ou 
adolescentes de 0 a 17 anos.

O programa atende cidadãos 

em situação de pobreza, desde 

que tenham crianças ou 

adolescentes de 0 a 17 anos.
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Anúncio sobre saques do FGTS fi ca 
para a próxima semana

verno não fará alterações no 
fi nanciamento das moradias do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida. “É um programa impor-
tante, isso estará preservado”.

A ideia de liberar as contas 
ativas do FGTS para saque 
vem sendo estudada há al-
guns meses pelo governo. O 
objetivo é injetar recursos 
capazes de estimular a eco-
nomia. Inicialmente, a ideia 
era liberar os saques apenas 
após a aprovação da reforma 
da Previdência, que ainda 
tramita no Congresso. A apro-
vação defi nitiva, no entanto, 
só deverá ocorrer a partir 
de setembro. Hoje, o saque 
nas contas ativas do FGTS 
só é permitido em situações 
específi cas, como no caso de 
o trabalhador ser demitido 
sem justa causa ou se for para 
utilizar os recursos na compra 
de casa própria (ABr).

sentados conjuntamente, 
provavelmente entre quarta 
e quinta-feira da semana que 
vem”, disse o ministro.

O presidente Jair Bolsonaro 
chegou a levantar a possi-
bilidade de fazer o anúncio 
ontem, durante o evento sobre 

os 200 dias de governo. Mas,  
lembrou que a equipe econô-
mica ainda estava trabalhando 
no assunto. “Faltam alguns 
ajustes, não quero me ante-
cipar à equipe econômica”. 

Em sua fala aos jornalistas, 
Onyx ainda afi rmou que o go-

Mandela: “defensor global 
da dignidade e igualdade”

Programa combate o 
desperdício de alimentos

Toffoli: decisão sobre 
o Coaf não impede 

investigações

um evento, o presidente do 
STF também disse que votou 
pela constitucionalidade do 
repasse de dados globais, em 
2016, quando o STF autorizou 
a Receita Federal a obter dados 
bancários dos contribuintes 
para fi ns fi scais.

“Se o detalhamento é feito 
sem a participação do Judiciá-
rio, qualquer cidadão brasileiro 
está sujeito a um vasculhamen-
to na sua intimidade . Isso é uma 
defesa do cidadão. Essa decisão 
não impede as investigações. 
Essa decisão, ela autoriza, 
como foi no julgamento do 
Supremo, no plenário, as in-
vestigações que tiveram origem 
do compartilhamento global e 
depois o detalhamento com 
autorização judicial. É uma 
defesa do cidadão”.

Na quarta-feira (17), após a 
divulgação da decisão, a pro-
curadora-geral da República, 
Raquel Dodge, disse que via a 
decisão com preocupação.

As forças-tarefas da Opera-
ção Lava Jato em Curitiba, São 
Paulo e Rio de Janeiro disseram 
que a decisão teria impacto em 
“muitos casos” que apuram cor-
rupção e lavagem de dinheiro. 
O levantamento preciso ainda 
não foi realizado (ABr).

Presidente do 

STF, ministro 

Dias Toffoli.

Bolsa Família: mais 
de 11 mil famílias 

pediram desligamento
Segundo a pasta, se a família 

que solicitou o desligamento 
voluntário precisar novamente 
do benefício, o processo é sim-
ples. Se o pedido foi há menos 
de 36 meses, basta procurar o 
setor responsável pelo Bolsa 
Família na sua cidade, levar 
a documentação e solicitar a 
reversão do cancelamento.

Famílias consideradas abai-
xo da linha da pobreza, com 
renda per capta de até R$ 178 
por mês, tem retorno garantido 
ao programa. Para solicitar a 
reinclusão, o benefi ciário deve 
procurar o setor responsável 
pelo Bolsa Família de seu 
município. É necessário levar 
CPF ou título de eleitor e 
documento de identifi cação 
do responsável familiar. Além 
disso, é preciso apresentar 
a documentação de todos os 
integrantes da família, para 
atualizar o cadastro.

Os municípios são os respon-
sáveis pelo cadastramento das 
famílias — assim, as famílias 
interessadas devem ir ao setor 
do Bolsa Família e do Cadas-
tro Único em sua cidade. Em 
muitos locais, o cadastramento 
também pode ser realizado nos 
Centros de Referência da As-
sistência Social (Cras) (ABr).


