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“Reclamar não é uma 
estratégia.
É necessário lidarmos 
com o mundo como 
ele é e não como 
gostaríamos que ele 
fosse”.
Jeff Bezos (1964)
Fundador da Amazon
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O ministro do Clima e Meio 
Ambiente da Noruega, 
Ola Elvestuen, anunciou 

ontem (15) a suspensão dos re-
passes de 300 milhões de coroas 
norueguesas, o equivalente a 
R$134 milhões, destinados ao 
Fundo Amazônia.

A informação foi revelada 
pelo jornal norueguês “Dagens 
Næringsliv” (DV), especializado 
em negócios, que afi rma que a 
decisão foi tomada porque o 
governo local estaria insatis-
feito com as novas diretrizes 
dos comitês do fundo - reserva 
de capital estrangeiro gerida
pelo BNDES destinada à 
preservação e combate ao 
desmatamento .

Noruega suspende 
repasse destinado
ao Fundo Amazônia

De acordo com a publicação, 
tanto o país quanto a Alemanha, 
que também anunciou a suspen-
são do repasse nos últimos dias, 
são contrárias as novas mudan-
ças que estão sendo debatidas 
em Brasília. “O Brasil rompeu 
o acordo com a Noruega e a 
Alemanha desde o fechamento 
da diretoria do Fundo Amazônia 
e do Comitê Técnico. Eles não 
podem fazer isso sem acordo” 
com esses dois países, afi rmou 
Elvestuen ao jornal.

Desde 2008, data em que foi 
criado, o fundo já recebeu R$3,3 
bilhões em doações até hoje. Ao 
todo, R$3,18 bilhões, cerca de 
93% da quantia total, foram re-
passados somente pela Noruega. 

Na reportagem, o ministro ainda 
indicou que, nos últimos meses, 
os números relacionados ao 
desmatamento da Amazônia 
sofreram uma multiplicação em 
comparação com o mesmo perío-
do de 2018. 

Segundo Elvestuen, isso pode 
demonstrar que o governo de 
Jair Bolsonaro “não quer mais 
parar” com a devastação da 
maior fl oresta do mundo. “Isso é 
muito sério para toda a luta pelo 
clima. A Amazônia é o pulmão do 
mundo e todos nós dependemos 
inteiramente da proteção da 
fl oresta tropical. Não há cenários 
para atingir as metas climáticas 
sem a Amazônia”, acrescentou. 

Nos últimos dias, o ministro do 

Desde 2008, data em que foi criado, o fundo já recebeu R$3,3 bilhões em doações. Ao todo,

R$3,18 bilhões, cerca de 93% da quantia total, foram repassados somente pela Noruega.

Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
fez críticas contra a forma como 
os recursos do Fundo Amazônia 
são geridos. Ele propôs usar 
parte do valor para indenizar 

ruralistas que tiveram suas terras 
desapropriadas em unidades de 
conservação, medida rejeitada 
pelos europeus. Na quarta-feira 
(14), no entanto, o presidente Jair 

Bolsonaro chegou a falar sobre 
a decisão alemã ressaltando que 
a chanceler Angela Merkel deve 
“pegar a grana” bloqueada e 
refl orestar a Alemanha (ANSA).

Ontem (15), os japoneses 
celebraram o marco do fi m da 
Segunda Guerra Mundial há 74 
anos e rezaram pela paz. Em 
Tóquio, milhares se reuniram 
para uma cerimônia realizada 
pelo governo para homenagear 
os que morreram no confl ito. 
Mais de seis mil pessoas, in-
cluindo sobretudo familiares, 
participaram do evento anual 
para homenagear mais de 3 mi-
lhões japoneses que morreram 
na guerra.

O imperador Naruhito e a im-
peratriz Masako participaram 
da cerimônia pela primeira vez 
desde a ascensão do imperador 
ao trono, em maio. O primeiro-
-ministro Shinzo Abe disse: 
“A paz e a prosperidade que 

alcançamos hoje estão funda-
das nos sacrifícios extremos de 
todos aqueles que morreram 
na guerra. Isso é algo do qual 
nunca vamos nos esquecer.”

Ao meio-dia, os participan-
tes observaram um minuto 
de silêncio. O imperador afi r-
mou que “meus sentimentos 
estão com as muitas pessoas 
que perderam suas preciosas 
vidas na última guerra e com 
suas famílias enlutadas”. Os 
parentes dos mortos na guerra 
estão envelhecendo. Cerca de 
80% dos familiares enlutados 
que participaram da cerimônia 
têm 70 anos de idade ou mais, 
e este ano, somente cinco viú-
vas compareceram ao evento 
(NHK/ABr).

Novo imperador do Japão, Naruhito, externou profundo

remorso sobre os tempos de guerra e orou pela paz.

Jogos eletrônicos
O presidente Jair Bolsonaro 

reduziu os impostos para impor-
tação de jogos eletrônicos. As 
alíquotas do IPI sobre consoles 
e máquinas de jogos de vídeo, 
partes e acessórios que variavam 
de 20% a 50%, foram reduzidas 
para 16% a 40%. O decreto que 
altera a tabela do IPI foi publicado 
no Diário Ofi cial da União e entrou 
em vigor ontem (15).

O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro João Otávio de No-
ronha, disse ontem (15) não 
ter “nada a temer” em relação 
à lei de abuso de autoridade 
aprovada na Câmara, e que 
o juízes precisam ter limites 
em sua atuação. “A lei é para 
todos. E nós também, juízes, 
temos que ter limites na nossa 
atuação, assim como têm os 
deputados, o presidente da 
República, como têm os mi-
nistros do Poder Executivo. 
Portanto, acredito que o que 
tem aí deve ser um aprimora-
mento da legislação”.

Presidente do STJ, ministro 

João Otávio de Noronha.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem (15) 
não acreditar em uma possível 
“judicialização” do projeto de 
abuso de autoridade, aprovado 
em votação simbólica no ple-
nário da Casa. O texto engloba 
atos cometidos por servidores 
públicos e membros dos três 
Poderes da República, do MP, 
dos tribunais e conselhos de 
contas e das Forças Armadas. 
Maia afi rmou que o texto foi 
discutido com servidores de 
todos os Poderes. 

“Só tem um artigo para a 
associação de juízes que tem 
problema, o artigo 43, que é a 
questão da prerrogativa dos 
advogados. Eu não vi ninguém 
questionando o texto como 
um todo”. Segundo o texto, 
no Estatuto da Advocacia 

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que está 
muito confi ante na sociedade 
brasileira e que a reforma da 
Previdência será aprovada.

“Continuo seguro de que esta-
mos no caminho certo, estamos 
recebendo apoio para as pautas 
principais. A reforma da Previ-
dência avançou bastante, está 
na reta fi nal no Senado e todas 
as indicações são de que vamos 
conseguir aprovações sem mu-
danças substanciais. Não é o 
regime de capitalização, que é o 
ideal, mas tiramos esse fantasma 
que ameaçava o futuro do país”.

Foi o que disse o ministro ao 
fazer um balanço ontem (15) 
a uma plateia de empresários 
e investidores nacionais e in-
ternacionais durante palestra 

Ministro da Economia, Paulo Guedes.

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, disse ontem (15) que 
a lei de abuso de autoridade, 
aprovada pela Câmara, não 
está voltada para uma deter-
minada categoria e deverá ser 
aplicada contra parlamenta-
res, delegados, promotores, 
juízes, inclusive ministros de 
tribunais superiores. Segundo 
o ministro, a atualização da lei 
era um “remédio necessário” 
para combater abusos. 

A legislação atual sobre o as-
sunto está em vigor desde 1964. 
“A reclamação é geral porque 
inexistia qualquer freio. De 
novo é aquela discussão sobre 
o Estado de Direito. Estado 
de Direito é aquele em que 
ninguém é soberano”, disse. 
Após a aprovação da matéria, as 
principais associações de juízes 
e procuradores brasileiros rea-
giram à aprovação do projeto 
de abuso de autoridade.

Para as associações, a am-
plitude do texto que segue 
para sanção coloca em xeque 
a independência do Judiciá-
rio, ao intimidar a atuação da 
magistratura. Elas prometem 
mobilizar a opinião pública 
em prol do veto presidencial e 

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.

Segundo Maia, o texto foi discutido com servidores

de todos os Poderes.

Kim Kyung Hoon/Reuters
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ANSA

Ministro da Economia: governo recebe 
apoio para as principais pautas

tentar vender todas”. 
Ele disse que o apoio do pre-

sidente Jair Bolsonaro às pri-
vatizações está aumentando. 
“Está havendo uma percepção 
crescente na equipe dele e nós 
vamos acelerar as privatiza-
ções”, disse. Para ele, a venda 
desses ativos não tem efeito 
em curto prazo, mas mudará a 
trajetória de despesas futuras. 

“Dá para reduzir o endi-
vidamento, a economia vai 
crescer, a dívida vai fi cando 
estável e, como porcentagem 
do PIB, vai diminuindo. Tudo 
estamos fazendo pensando em 
trajetória futura, possibilitando 
uma forte aceleração”, disse. 
“Estamos fazendo uma agen-
da de progresso, o Brasil está 
progredindo” (ABr).

na 20ª Conferência Anual San-
tander, em São Paulo. Guedes 
disse que quer trabalhar a sim-
plifi cação de impostos e que vai 

continuar com a privatização 
das estatais. “Eu quero vender 
todas, eu sei que não funciona 
assim, mas meu trabalho é 

Japão homenageia 
mortos na Segunda 

Guerra Mundial

Gilmar Mendes: lei 
valerá para todas
as autoridades

planejam encaminhar à Casa 
Civil pareceres técnicos para 
embasar o veto. 

O texto aprovado elenca cer-
ca de 30 condutas que passam 
a ser tipifi cadas como crime, 
passíveis de detenção, entre 
elas pedir a instauração de 
inquérito contra pessoa mes-
mo sem indícios da prática de 
crime, estender investigação de 
forma injustifi cada e decretar 
medida de privação de liber-
dade de forma expressamente 
contrária às situações previstas 
em lei, por exemplo (ABr).

Maia descarta 
judicialização da lei de 
abuso de autoridade

passa a ser crime, punido com 
detenção de 3 meses a 1 ano, 
violar direito ou prerrogativa 
de advogado como a inviola-
bilidade de seu escritório ou 
local de trabalho e sigilo de 
comunicação com seus clien-
tes. “A lei de abuso não é um 
problema para aqueles que não 
passam da linha do seu papel 
institucional”, afi rmou Maia.

As principais associações de 
juízes e procuradores brasilei-
ros reagiram à aprovação do 
projeto de abuso de autoridade. 
Uma das principais críticas de 
entidades, como a Associação 
dos Juízes Federais do Brasil  e 
a Associação dos Magistrados 
Brasileiros, é o fato de o projeto 
ter sido aprovado em regime de 
urgência na Câmara após pas-
sar mais de dois anos parado. 
Para elas, a amplitude do texto 
coloca em xeque a independên-
cia do Judiciário, ao intimidar a 
atuação da magistratura . 

Elas prometem mobilizar a 
opinião pública em prol do veto 
presidencial e planejam enca-
minhar à Casa Civil pareceres 
técnicos para embasar o veto. E 
afi rmaram que, em caso de san-
ção, devem abrir uma ação direta 
de inconstitucionalidade no STF 
contra dispositivos da lei (ABr).

Juízes precisam
de limites,

diz presidente do STJ
Questionado sobre um dos 

pontos do texto aprovado, 
segundo o qual se torna crime 
prorrogar investigação sem 
razão justificável, Noronha 
afi rmou que o projeto “chove 
no molhado”, uma vez que tal 
conduta já seria proibida pelo 
Código de Processo Penal. 
“Portanto, isso não pode nos in-
timidar. Nós juízes temos de es-
tar blindados a intimidações ”. 

Ponderou que ainda vai 
examinar com calma o texto 
e que “se tiver algum vezo de 
inconstitucionalidade” vai aler-
tar o presidente Jair Bolsonaro 
para não sancionar o projeto. 

O projeto sobre abuso de au-
toridade, de autoria do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), já havia sido aprovado 
no Senado. Após ser também 
aprovado em regime de ur-
gência no plenário da Câmara, 
segue para sanção presidencial. 
O texto elenca cerca de 30 
condutas que passam a ser ti-
pifi cadas como crime, passíveis 
de detenção, entre elas pedir a 
instauração de inquérito contra 
pessoa mesmo sem indícios 
da prática de crime, estender 
investigação de forma injusti-
fi cada e decretar medida de 
privação de liberdade de forma 
expressamente contrária às 
situações previstas em lei, por 
exemplo (ABr).


