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“Ate você tornar 
consciente, o 
insconsciente irá 
dirigir sua vida, e 
você vai chamá-lo
de destino”.
Carl Gustav Jung (1875/1961)
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A reforma tributária e 
a revisão do pacto 
federativo, com a des-

centralização dos recursos 
do governo federal, serão a 
prioridade do Congresso Na-
cional logo após a aprovação 
da reforma da Previdência, 
disse ontem (5) o presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre. 
Ele almoçou com o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, e 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, para defi nir 
a agenda legislativa para o 
segundo semestre.

Sobre a reforma tributária, 
Alcolumbre disse que a Câma-

Presidente do Senado diz que 
reforma tributária e pacto 
federativo serão prioridades

ra, o Senado e o Poder Executi-
vo estão empenhados em chegar 
a um texto que reúna as diversas 
propostas em tramitação no 
Congresso. Ressaltou que o 
objetivo é simplifi car tributos 
e reduzir a burocracia, o que, 
na visão dele, vai melhorar o 
ambiente de negócios no país 
e gerar empregos.

“Fizemos um acordo e um 
entendimento para construir 
um texto que atenda aos inte-
resses da Câmara, do governo e 
do Senado e que possa desbu-
rocratizar questão tributária”, 
declarou Alcolumbre, que 
se mostrou otimista com os 

trabalhos legislativos neste 
semestre. “Será um semestre 
de novas conquistas, novas 
discussões, que passam pela 
simplificação dos impostos 
nacionais através da reforma 
tributária”, acrescentou.

Sobre a revisão do pacto fe-
derativo, Alcolumbre disse que 
as discussões vão começar pelo 
Senado, onde os estados têm 
representações equivalentes. 
“O Senado vai pilotar esse pro-
cesso do pacto federativo, que 
é a desvinculação dos recursos 
do Governo Central para os es-
tados e os municípios. Ao longo 
dos últimos anos, os recursos 

Usina solar fl utuante é inaugurada no reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia.

foram centralizados no governo 
federal, e os estados e os muni-
cípios têm fi cado à mercê da boa 

vontade do governo de plantão 
para realizarem suas ações”, 
destacou, ao citar as reformas 

administrativa e do Estado bra-
sileiro como pautas prioritárias 
para o segundo semestre (ABr).

Inscrições no ProUni
Começou o período de inscrições 

(http://siteprouni.mec.gov.br/) para 
bolsas remanescentes do ProUni, 
do segundo semestre de 2019. O 
programa oferece bolsas de estudo 
integrais e parciais em cursos de 
graduação de instituições privadas 
de educação superior. O prazo 
para candidatos matriculados em 
instituição de nível superior vai até 
o dia 30 de setembro. Já para os não 
matriculados nessas instituições, o 
prazo vai até o próximo dia 16.

Com 65 pontos de coleta 
espalhados pelo estado de 
São Paulo, a Green Eletron 
recolheu, desde o fi nal de 2017, 
cerca de 185 toneladas de lixo 
eletrônico. A iniciativa para 
receber aparelhos descartados 
pelos consumidores foi fundada 
em 2016 pela Associação Bra-
sileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee). Assim, as 
empresas começaram a atender 
o previsto na Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, legislação 
que entrou em vigor em 2010.

Entre os pontos estipula-
dos pela lei está a obrigação 
da cadeia produtiva e de 
comercialização de produtos 
eletroeletrônicos, entre outros 
setores, de estabelecer um 
sistema de logística reversa. Ou 
seja, as empresas se tornaram 
responsáveis por garantir que 
o lixo gerado por seus produtos 

tenha um destino adequado.
São Paulo se antecipou ao 

resto do país ao implantar a 
coleta e reaproveitamento do 
lixo eletroeletrônico. O acordo 
setorial, que deverá tornar o 
sistema obrigatório em todo o 
país, entrou em consulta públi-
ca na última quarta-feira (31). 
Durante um mês, o Ministério 
do Meio Ambiente vai receber 
contribuições antes da forma-
tação fi nal do texto.

Desde o fi nal de 2017, os pos-
tos de coleta receberam 4,1 mil 
celulares e 6,5 mil eletroportá-
teis (aparelhos pequenos como 
cafeteira, liquidifi cador e forno 
de micro-ondas), entre outros 
itens. O material é levado para 
empresas de reciclagem que 
promovem o reaproveitamento 
de matérias-primas, como o 
plástico, e até a transformação 
em novos produtos (ABr).

As empresas se tornaram responsáveis por garantir que o lixo 

gerado por seus produtos tenha um destino adequado.

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) anali-
sou 310 municípios brasileiros 
com mais de 100 mil habitantes 
em 2017 e fez um recorte regio-
nalizado da violência no país. O 
‘Atlas da Violência – Retrato dos 
Municípios Brasileiros 2019’ 
mostra que houve um cresci-
mento das mortes nas regiões 
Norte e Nordeste infl uenciado 
pela guerra do narcotráfi co, a 
rota do fl uxo das drogas e o 
mercado ilícito de madeira e 
mogno nas zonas rurais. 

O município mais violento 
do Brasil, com mais de 100 mil 
habitantes, é Maracanaú, no 
Ceará. Em segundo lugar está 
Altamira, no Pará, seguida de 
São Gonçalo do Amarante, no 
Rio Grande do Norte. Dos 20 
mais violentos, 18 estão no Nor-
te e Nordeste do país. Apesar 
do aumento da violência em 
algumas regiões, o estudo do 
Ipea identifi cou também que 15 

unidades federativas tiveram 
redução no índice de crimina-
lidade entre 2016 e 2017. 

O levantamento apontou que, 
entre os municípios com mais 
de 100 mil habitantes, Jaú é 
cidade menos violenta, seguida 
de Indaiatuba e Valinhos, todas 
em São Paulo. No ranking dos 
20 municípios menos violentos, 
14 são paulistas. Nas cidades 
menos violentas, os indicadores 
de desenvolvimento humano 
são mais parecidos com os 
países desenvolvidos. 

Alguns dados surpreenderam 
os pesquisadores. Apesar de San-
ta Catarina ser um dos estados 
mais pacífi cos, a taxa de homicí-
dios em Florianópolis aumentou 
70%, de 2016 para 2017. Por 
outro lado, houve diminuição das 
mortes em Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, onde há uma boa 
organização policial e a solução 
de homicídios é maior do que no 
resto do país (AIC/Ipea).

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, criticou ontem 
(5) a comunicação negativa 
nos últimos dias sobre a pro-
dução de alimentos no país. “É 
inadmissível que o agronegócio 
brasileiro tenha tido nessa úl-
tima semana um bombardeio 
pela mídia nacional, colocando 
o alimento produzido no Brasil 
como inseguro, o que não é 
verdade”, afi rmou ao partici-
par da abertura do Congresso 
Brasileiro do Agronegócio, em 
São Paulo. 

Em relação ao registro de 
defensivos agrícolas, Tereza 
Cristina afi rmou que o fato de “a 
fi la de registros (de defensivos) 
andar mais rápido traz tecnolo-
gia e segurança. E não o atraso, 
como querem colocar a pecha 
no agronegócio brasileiro. Nos-
sos concorrentes devem estar 
adorando a situação”, declarou. 
O aumento da velocidade dos 
registros se deve a ganhos de 
efi ciência possibilitados por 
medidas desburocratizantes 
implementadas no Ministério 
da Agricultura, Anvisa e Ibama 
nos últimos anos. 

“Cultivamos apenas 7,8% 
do território. Cerca de 30% 
do território nacional são uni-
dades de conservação e terras 
indígenas. O último relatório da 

Ministra da Agricultura, 

Tereza Cristina.

Com a redução de 0,5 ponto 
percentual na taxa básica de 
juros (Selic), que caiu para 
6% ao ano na semana passada, 
analistas do mercado fi nanceira 
reduziram a estimativa para a 
taxa no fi nal de 2019. A expec-
tativa passou de 5,5% ao ano 
para 5,25% ao ano. Para o fi m 
de 2020, a previsão conttinua 
em 5,5% ao ano. Também não 
houve alteração na expectativa 
para o fi nal de 2021 e 2022: 
7% ao ano. A previsão para a 
cotação do dólar ao fi m deste 
ano permanece em R$ 3,75 e, 
para 2020, em R$ 3,80.

É o que mostra o boletim 
Focus, resultado de pesquisa 
semanal em instituições fi nan-
ceiras, feita pelo Banco Central 
(BC) e divulgada ontem (5). 
A projeção para a expansão 
do PIB foi mantida em 0,82%, 
neste ano, 2,1%, em 2020, 2,5%, 
em 2021 e 2022. A estimativa de 
infl ação, calculada pelo IPCA, 
não foi alterada, permanecendo 
em 3,8% este ano. Também não 
houve alteração nas estimativas 
para os anos seguintes: 3,9%, 
em 2020, 3,75%, em 2021, 3,5%, 
em 2022.

A meta de infl ação, defi ni-
da pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), é 4,25%, em 

A projeção para a expansão

do PIB foi mantida em

0,82%, neste ano.

O governo federal inaugurou 
ontem (5) a primeira etapa 
da usina solar fotovoltaica 
fl utuante, que transforma a 
luz solar em energia elétrica, 
instalada pela Chesf no reser-
vatório da Usina Hidrelétrica 
de Sobradinho, na Bahia. O 
empreendimento aproveita 
a área represada do Rio São 
Francisco e tem capacidade 
de gerar de 1 megawatt-pico 
(MWp) de energia.

O objetivo do governo federal 
é ampliar essa experiência, 
de instalar painéis solares 
em espelhos da água, para 
atrair investimentos privados 
e promover leilões de geração 
de energia renovável na área 
de transposição do Rio São 
Francisco. De acordo com os 
ministérios de Minas e Ener-
gia e do Desenvolvimento, é 
possível elevar o potencial 
energético abrangido pelo 

Senador Davi Alcolumbre (com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia à esquerda e o ministro 

Paulo Guedes à direita) falou sobre prioridades do Congresso.

Emerson Ferraz/GPE/SECOM
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Inaugurada usina solar fl utuante no 
reservatório de Sobradinho

forma de buscar energia com 
placas fotovoltaicas em cima 
de um lago como esse aqui é 
bem-vindo ao Brasil”, comple-
tou ao destacar que, se todo o 
potencial do espelho d’água de 
Sobradinho fosse utilizado para 
energia solar fotovoltaica, seria 
possível gerar 60% mais energia 
do que as próprias turbinas da 
usina hidrelétrica. 

A experiência de placas so-
lares fl utuantes deve servir de 
modelo para o uso das placas 
ao longo dos 477 km dos canais 
de transposição, aquedutos e 
reservatórios. Além de gerar 
energia, as placas devem ajudar 
a reduzir a evaporação da água. 
As laterais dos canais também 
poderão ser implantadas placas 
solares. O governo destaca que, 
nos dois casos, tanto de usinas 
fl utuantes quanto terrestres, 
não há necessidade de desa-
propriação de terras (ABr).

Projeto de Integração do Rio 
São Francisco, estimado em 3,5 
GigaWatts, e garantir recursos 
para o bombeamento das águas 
do rio, que hoje custam R$ 300 
milhões por ano.

“Esse solo escaldante e 

esse calor abundante é o que 
vão gerar energia para que os 
motores funcionem e irriguem 
o nosso sertão de verdade”, 
disse o presidente Jair Bolso-
naro, durante a inauguração 
da usina da Chesf. “Essa nova 

São Paulo já reciclou 185 
toneladas de lixo eletrônico

Mercado prevê taxa Selic 
em 5,25% no fi m de 2019

2019, 4%, em 2020, 3,75%, em 
2021, 3,5%, em 2022, com tole-
rância de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. Para 
alcançar a meta de infl ação, o 
Banco Central usa como prin-
cipal instrumento a taxa básica 
de juros. Quando o Copom 
reduz a Selic, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
da infl ação e estimulando a 
atividade econômica (ABr).

Ministra critica notícias 
que colocam o alimento 

como inseguro

ONU sobre áreas protegidas do 
mundo afi rma: o Brasil é que 
tem a maior área protegida do 
planeta. Essas realidades fazem 
parte de nossa sustentabilida-
de, precisam ser conhecidas e 
reconhecidas aqui e no exte-
rior”, afi rmou.

“O aumento do número e o 
crescimento em participação 
no setor agrícola das chamadas 
agritechs (startups ligadas ao 
agro) está ampliando a compe-
titividade, a sustentabilidade e 
a produtividade no campo”. E 
adiantou que a transformação 
digital movimentará US$ 90 
bilhões em 2030, seguindo uma 
tendência de crescimento de 
16% ao ano. “Com tecnologias 
de ponta e tendo a sustenta-
bilidade como pano de fundo, 
acredito que o Brasil será o 
maior, o mais competitivo e o 
mais sustentável produtor de 
alimentos do mundo em 2030”, 
disse (MAPA).

Ipea divulga o Atlas da 
Violência dos municípios


