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“Não tenho medo de 
pensar diferente dos 
outros. Tenho medo 
de pensar igual e 
descobrir que todos 
estão errados”.
Eça de Queiroz (1845/1900)
Escritor português
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O ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio 
Freitas, comemorou 

o resultado do leilão de três 
áreas nos portos de Santos e 
Paranaguá, realizado ontem 
(13) na B3. “Superou a expec-
tativa. Foi muito bom porque a 
gente viu competição em dois 
terminais. O de celulose em 
Paranaguá a gente esperava 
um player único”. Uma das 
áreas no Porto de Santos e o 
espaço em Paranaguá haviam 
ido a leilão no ano passado, 
mas não atraíram comprado-
res. “Isso é uma mostra que 
estamos conseguindo ir na 
direção certa”, acrescentou.

Ministro da Infraestrutura 
comemora resultado do 
leilão de áreas portuárias

A primeira das três áreas 
vendidas, que compreende 
armazéns para sal e fertilizan-
tes em Santos, atraiu intensa 
competição entre os três 
consórcios que disputavam o 
leilão. Após uma série de vários 
lances em viva voz, o lote foi 
vendido para a Hidrovias do 
Brasil por R$ 112,5 milhões. A 
oferta inicial da empresa era de
R$ 65 milhões, mas teve que ser 
ampliada para competir com as 
propostas das concorrentes. 
Nas duas outras áreas, uma 
no Porto de Santos e outra em 
Paranaguá, a disputa foi menor. 

No espaço para transporte 
de líquidos, como produtos 

químicos, etanol e derivados 
de petróleo, a Aba Infraestru-
tura acabou vencendo com um 
lance de R$ 35 milhões. A outra 
concorrente, a Empresa Brasi-
leira de Terminais, teve a oferta 
desclassifi cada por ter diversos 
outros ativos na mesma parte 
do porto. Sendo assim, a oferta 
da Aba foi a única considerada 
válida. Em Paranaguá, a área 
para transporte de celulose foi 
arrematada em lance único pela 
Klabin. A empresa é uma grande 
produtora do setor no Paraná 
e pagou R$ 1 milhão pelo lote. 

O governador do Paraná, Ra-
tinho Júnior, disse que a Klabin 
tem um plano de mais de R$ 

Foram vendidas três áreas nos portos de Santos e Paranaguá.

9 bilhões de investimento em 
uma nova planta de produção 
no estado, com a contratação 
de 12 mil funcionários. A 
previsão do governo é que a 

Klabin faça R$ 87 milhões em 
investimentos na área adqui-
rida em Paranaguá. No total, 
são esperados investimentos 
de R$ 420 milhões nos três 

empreendimentos. Para o 
ministro, os novos termos 
de concessão deverão trazer 
melhorias signifi cativas para 
os usuários (ABr).

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, frisou 
ontem (13) a importância da 
isenção e da imparcialidade do 
Ministério Público, assegurada 
pela Constituição, e reafi rmou 
seu apoio à Operação Lava 
Jato, mas cobrou que todos 
os procuradores expressem 
“nos atos e nas palavras” a 
independência da instituição. 
“A independência do MP está 
assegurada. Mas precisa ser 
vivida nos atos e nas palavras 
de cada membro da instituição, 
sabendo que o que faz ou deixa 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

Convocados por entidades 
sindicais e movimentos estu-
dantis, professores, técnico-
-administrativos e estudantes 
participaram ontem (13), em 
várias cidades, de atos contra 
o contingenciamento de recur-
sos da educação, em defesa da 
autonomia das universidades 
públicas e contra a reforma da 
Previdência.

A manifestação nacional é 
uma continuidade da mobi-
lização de maio, organizada 
em defesa da manutenção 
das verbas para o ensino su-
perior. Para a União Nacional 
dos Estudantes (UNE), os 

contingenciamentos anun-
ciados pelo governo afetam 
não só o ensino superior, mas 
também a educação básica, o 
ensino médio e programas de 
alfabetização .

Os protestos também são 
contra a proposta do MEC de 
instaurar o programa Future-
-se, que, segundo a pasta, busca 
o fortalecimento da autonomia 
administrativa, financeira e 
da gestão das universidades e 
institutos federais. Para as en-
tidades sindicais e movimentos 
estudantis, o projeto transfere 
atribuições dos governos para 
o mercado (ABr).

Profi ssionais da educação, estudantes e sindicalistas na 

Esplanada dos Ministérios.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou que o 
Parlamento assumiu um papel 
protagonista na condução da 
agenda econômica do País e 
hoje é responsável pela reforma 
do Estado e pela reestrutura-
ção dos gastos públicos. Segun-
do ele, é preciso entender que o 
Brasil está falido, e que as con-
tas públicas não nos permitem 
olhar para um futuro promissor 
para sociedade brasileira. Maia 
concedeu entrevista ao progra-
ma Roda Viva, da TV Cultura, 
na segunda-feira (12).

De acordo com Maia, a agenda 
econômica é um instrumento 
para se chegar a uma agenda 
social de transformação, de 
recuperação de emprego, de re-
dução de pobreza e de proteção 
de pessoas mais vulneráveis. Ele 

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na entrevista ao Roda Viva.

Geração de energia 
Itaipu acaba de registrar a sua 

mais alta taxa de produtividade – 
a relação direta entre a produção 
de energia e a água que passa 
pelas turbinas. Aproveitou tão 
bem a água disponível em seu 
reservatório, quando atingiu a 
melhor produtividade em toda 
a sua história, num só mês, com 
1,100  mil megawatts médios por 
metro cúbico de água por segundo. 
O recorde anterior, de 1,098, era 
de julho de 2018.
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Marcelo Camargo/ABr

Divulgação/TV Cultura

Portal Governo Brasil

Prevista para começar a 
ser discutida ainda este ano, 
a revisão do pacto federativo 
poderá englobar de quatro a 
seis propostas, disse ontem 
(13) o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, após se reunir 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, para discutir 
as propostas que pretendem 
descentralizar recursos da 
União. As PECs tramitarão 
simultanea mente no Senado e 
tratarão de temas como a re-
partição dos recursos da cessão 
onerosa, a nova distribuição 
do Fundo Social do Pré-Sal e 
a revisão da Lei Kandir.

“Vamos cumprir um acordo 
construído com os governa-
dores e os prefeitos para que 
o Senado possa se debruçar 
sobre essas possibilidades de 
descentralização de recursos, 

Presidente do Senado reuniu-se com ministro da Economia, 

Paulo Guedes.

Após a redistribuição dos 
slots, permissões para pousos 
e decolagens, da Avianca no 
aeroporto de Congonhas, a 
Azul anunciou que começa no 
próximo dia 29 a operar voos na 
ponte aérea Rio - São Paulo. A 
empresa informou que fará 16 
voos diários entre Congonhas 
e Santos Dumont, no Rio de 
Janeiro. A empresa usará de 
cinco a seis aeronaves Embraer 
E-195, inicialmente na pista 
auxiliar do aeroporto. A com-
panhia já começou a venda de 
passagens para o trecho. 

No fi nal de julho, a Anac 
redistribuiu os 41 slots da 
Avianca em Congonhas para 
três das quatro empresas que 
manifestaram interesse nas 

autorizações. A Azul fi cou com 
15 slots, a Passaredo com 14 
e a MAP linhas aéreas, com 
12.Todos os slots se referem 
a horários que eram operados 
pela Avianca na pista principal 
de Congonhas. 

Segundo a Anac, as empresas 
MAP e Passaredo “deverão 
comprovar, junto ao operador 
aeroportuário e ao órgão de 
controle do espaço aéreo, o 
atendimento de requisitos 
operacionais exigidos para 
operação no aeroporto”. O 
motivo se deve ao tipo de aero-
nave utilizado pelas empresas.  
Após a aprovação, as empresas 
poderão iniciar a oferta de voos 
de acordo com os horários alo-
cados (ABr).

A empresa fará 16 voos diários entre Congonhas e Santos Dumont.
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Alcolumbre: revisão do pacto 
federativo reunirá até seis PECs

dentes. “A reforma tributária é 
simplifi cação. A descentraliza-
ção de recursos é fazer com que 
estados e municípios possam 
ter mais recursos para fazerem 
postos de saúde, estradas, com-
prarem medicamentos”, disse.

Alcolumbre disse que a 
revisão do pacto federativo é 
urgente porque os estados e os 
municípios estão com as fi nan-
ças estranguladas enquanto as 
obrigações de fornecer serviços 
públicos aumentaram muito 
nas últimas décadas. “Isso é um 
debate aguardado há muitos 
anos pela sociedade brasileira. 
Os governadores e prefeitos 
estão recebendo atribuições 
do Governo Central sem os 
recursos necessários para via-
bilizarem as soluções para os 
problemas que são monstruo-
sos no Brasil”, ressaltou (ABr).

inclusive da exploração de 
petróleo, da cessão onerosa. 
Falamos um pouco de Lei 
Kandir também. É importante 
que o Estado reconheça, pelo 
menos no ano de 2019, e pague 
essa conta para os estados, es-
pecialmente os exportadores”, 

declarou Alcolumbre ao sair do 
encontro.

O presidente do Senado 
disse não ter conversado sobre 
reforma tributária com Guedes. 
Segundo ele, a revisão do pacto 
federativo e as mudanças nos 
impostos são temas indepen-

Azul estreia na ponte 
aérea Rio/SP no dia 29

Por mais recursos para a 
educação, manifestantes 

voltam às ruas

O Parlamento é o 
‘responsável’ por reformar 

o Estado brasileiro

também cobrou que o governo 
responda à baixa expectativa de 
crescimento econômico prevista 
para este ano, mas ressaltou que 
há uma parcela de responsabi-
lidade de governos anteriores.

“O ministro Paulo Guedes 
precisa responder a uma per-
gunta: porque a expectativa em 
relação ao governo era de um 
tamanho no fi nal do ano e por 
que se deteriorou a expectativa 
dos agentes econômicas no 
Brasil? ”, questionou. “Todos 
que governaram nesse ciclo são 
responsáveis, o presidente FHC 
muito menos, porque tinha uma 
preocupação clara sobre contas 
públicas, mas a gente sabe que 
é só pegar o gráfi co de gastos 
só da presidente Dilma que a 
gente vai ver de quem é a res-
ponsabilidade por tudo o que 
estamos passando”, afi rmou.

Para Maia, o radicalismo dos 
recentes discursos do presiden-
te Bolsonaro pode retardar a 
recuperação econômica do País 
e afetar a imagem do Brasil no 
exterior, mas negou que esse radi-
calismo represente um risco para 
a democracia. A radicalização 
pode prejudicar a possibilidade 
de o Brasil voltar a ser um ator 
relevante na economia interna-
cional, afi rmou (Ag.Câmara).

PGR apoia Lava Jato,
mas cobra “isenção”

de procuradores
de fazer é capaz de refl etir sobre 
todos e todas”.

Ao destacar o ofício que pu-
blicou prorrogando por mais 
um ano a atuação da força-
-tarefa da Lava Jato no Paraná, 
Raquel Dodge afi rmou que o 
trabalho de todos os membros 
do MP precisa se basear nas leis.

“A PGR apoia a atuação 
institucional de todos os seus 
membros, para o cumprimento 
da missão. Mas igualmente 
exige que o desempenho da 
atuação institucional se dê in-
teiramente dentro dos marcos 
da legalidade”.

Ela afi rmou que um dos prin-
cipais deveres da PGR é “lem-
brar que a Justiça resulta do 
devido processo legal”, o qual 
prevê a participação da defesa 
em todos os momentos, incluin-
do na fase de investigação, e 
também o respeito à atuação 
independente dos juízes.

“A Justiça resulta de um de-
vido processo legal justo, com 
garantia de efetiva participação 
dos advogados, em todas as 
fases do processo, inclusive 
na fase de investigação. Com 
respeito ao judiciário, e zelo 
pelo dever de isenção, impar-
cialidade, independência dos 
magistrados, que são, sempre, 
a garantia das garantias cons-
titucionais” (ABr).


