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“Louco não é 
o homem que 
perdeu a razão. 
Louco é o homem 
que perdeu tudo 
menos a razão”.
G.K.Chesterton (1874/1936)
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Um acordo entre líderes 
do Senado e governo 
deve fazer a reforma 

da Previdência tramitar junto 
com mudanças que garantem 
mais dinheiro aos estados e 
municípios, aprimorando o 
pacto federativo. O dinheiro 
originado pela segunda etapa 
de exploração da camada do 
pré-sal é objeto de disputa 
acirrada por União, estados 
e municípios.

Por isso, líderes dos parti-
dos no Senado colocaram a 
proposta na mesa de negocia-
ções sobre o trâmite da Pre-
vidência, a fi m de sensibilizar 

Estados e municípios 
reivindicam fatia maior de bônus 
do petróleo no pacto federativo

o governo para as demandas 
de governadores e prefeitos. 
Ela deve ser votada pela CCJ 
na manhã desta quarta-feira 
(28) e seguir para o Plenário 
na tarde do mesmo dia. Entre 
as mudanças, está a garantia de 
que todos os entes federados 
fi quem com uma parcela do 
que vai ser pago para explorar 
o excedente de petróleo en-
contrado no pré-sal, chamado 
bônus de assinatura.

O dinheiro da primeira eta-
pa da exploração não chegou 
como esperado aos caixas dos 
estados e municípios porque 
a transferência do arrecadado 

pelo pré-sal é contabilizada no 
cálculo das despesas primárias 
do Orçamento da União. Quan-
do a parcela esbarra no teto 
de gastos da União, não há o 
repasse. A proposta altera isso: 
ela modifi ca a regra dos limites 
de despesas primárias para 
evitar que essas transferências 
entrem na conta do teto e o 
dinheiro fi que retido nos cofres 
da União.

Na prática, se a proposta for 
aprovada, estados e municípios 
devem fi car com parte do que 
for arrecadado em 6 de novem-
bro, data do leilão das novas 
áreas ricas em petróleo, desco-

O dinheiro originado pela segunda etapa de exploração da camada do pré-sal

é objeto de disputa acirrada por União, estados e municípios.

bertas no início da exploração 
do pré-sal. O leilão vai render 
um bônus de assinatura de

R$ 106,5 bilhões, a ser dividido 
entre os entes federativos, que 
ainda devem receber 15% de 

royalties do petróleo. O exce-
dente em óleo é destinado à 
União (Ag.Senado).

EPA

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, disse na sexta-
-feira (23) que não vê razões 
para eventuais barreiras ao 
agronegócio brasileiro em 
razão das queimadas na Ama-
zônia. Ressaltou que, todos os 
anos, há queimadas na região 
amazônica no período da seca, 
assim como em outras regiões 
do mundo, como na Europa 
e nos Estados Unidos. Para a 
ministra, os países precisam se 
informar sobre a situação antes 
de tomar qualquer medida. 

“Estamos vivendo uma seca 
grande que todo ano a Região 
Norte do país tem uma defi -
nição clara dessa estiagem, 
fi ca, às vezes, seis meses sem 
chuva. Este ano, está mais seco 
e as queimadas estão maiores. 
Acho que eles precisavam saber 
primeiro do Brasil o que está 
acontecendo antes de tomar 
qualquer tipo de medida. Quan-
do houve incêndios em Portu-
gal, este ano teve incêndio na 
Sibéria, enfi m, teve incêndio 
no mundo todo na época seca 
também da Europa, e o Brasil 

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Governador João Doria 

sanciona lei sobre

parto cesariano.

O Governador João Doria 
sancionou, na sexta-feira (23), 
a lei estadual que garante a ges-
tantes a possibilidade de optar 
pelo parto cesariano a partir 
da 39ª semana de gestação. “É 
justo que todas as mulheres 
tenham o direito à cesariana 
em maternidades ou hospitais 
da rede pública estadual se 
assim o desejarem”, disse Do-
ria, ao destacar que a gestante 
deverá ser informada sobre os 
benefícios do parto normal e 
riscos de sucessivas cesarianas. 

“A ideia não é que se façam 
cesáreas indiscriminadamente, 

Débitos de IPVA
A Secretaria da Fazenda do 

Estado notifi cou proprietários de 
461.981 veículos que apresentam 
débitos do IPVA, referentes ao 
exercício de 2019 de veículos com 
fi nais de placa 3 e 4, e também de 
remanescentes dos exercícios de 
2014 a 2018. Quem não quitar o 
débito, ou apresentar defesa no 
prazo, terá seu nome inscrito na 
dívida ativa do Estado.

Cerca de 600 mil simulações de fi nanciamento foram feitas 

desde que a banco anunciou a nova linha de crédito.

O presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, disse na sexta-feira 
(23), que o banco estuda ofe-
recer crédito imobiliário com 
taxa de juros prefi xada. Ao 
explicar a visão da Caixa sobre 
a nova linha de fi nanciamento 
indexada à infl ação, em almoço 
na Associação Comercial do Rio 
de Janeiro, Guimarães disse 
que o objetivo é avançar para 
oferecer também a modalidade 
prefi xada até o fi m do mandato 
do presidente Jair Bolsonaro.

“Para isso, tem uma série de 
coisas que precisam acontecer 
na economia e uma tranquili-
dade em relação à infl ação, o 
que eu tenho muita confi ança. 
Essa mudança do IPCA é o 
primeiro passo para isso”, disse 
Guimarães, que afi rmou que 
essa modalidade de crédito 
é oferecida em economias 
desenvolvidas da Europa, da 

Os países que compartilham 
com o Brasil parte da Floresta 
Amazônica adotam providên-
cias para tentar conter os 
incêndios que se espalham por 
seus territórios, ameaçando a 
vegetação não só da mais impor-
tante fl oresta tropical do mundo, 
mas também de outros biomas, 
como o Cerrado e o Pantanal. 
Países como Bolívia e Paraguai 
(que não é coberto pela Floresta 
Amazônica) estão somando 
forças para se ajudarem.

O governo colombiano ofere-
ceu ajuda ao Brasil para tentar 
conter o avanço das chamas. 

Além disso, propôs que Brasil, 
Colômbia, Equador e Peru 
passem a atuar conjuntamente 
para prevenir e combater in-
cêndios na Amazônia. “Já nos 
oferecemos para cooperar com 
o Brasil, ajudando-o a combater 
os incêndios”, disse o ministro 
de Meio Ambiente, Ricardo Lo-
zano. O presidente do Equador, 
Lenin Moreno, afi rmou já ter 
conversado com o presidente 
Jair Bolsonaro, e afi rmou que 
que os incêndios que destroem 
a fl oresta “do Brasil, Peru, Bo-
lívia e o pantanal do Paraguai” 
alertam o mundo inteiro (ABr).

O presidente Jair Bolsonaro 
participou, na sexta-feira (23), 
da cerimônia do Dia do Soldado, 
celebrado em 25 de agosto, no 
Quartel-General do Exército, 
em Brasília. Em seu discurso, 
citou a Amazônia e a “árdua 
missão” de defendê-la e que há 
uma guerra de informação em 
curso. “Meus irmãos militares, 
população brasileira, vamos 
marchar para o sucesso. Não 
nos faltam inimigos, como os de 
sempre, que temo ganharem a 
guerra da informação contra a 
verdade”, disse.

Na última semana, Bolsonaro 
já havia afi rmado, em discurso 
para os cadetes da Academia 
Militar das Agulhas Negras 
(Aman), que “outros países 
cada vez mais tentam ganhar 
a guerra da informação para 
que nós venhamos a perder 
a soberania sobre essa área”, 
em referência à divulgação 

Presidente Jair Bolsonaro, participa da cerimônia do Dia do 

Soldado, na Concha Acústica do Quartel-General do Exército.

Vinícius Loures/Ag.Câmara
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Em discurso no Dia do Soldado, Bolsonaro 
alertou para a guerra da informação

Caxias estarão sempre aten-
tos e vigilantes, prontos para 
defender e repelir qualquer 
tipo de ameaça”.

O Dia do Soldado homenageia 
o nascimento do marechal Luís 
Alves de Lima e Silva, em 1803, 
o Duque de Caxias, soldado 
símbolo da Pátria. “Soldado do 
Exército Brasileiro, soldado do 
Brasil, hoje é o nosso dia, todos 
nós somos soldados da pátria. 
O exemplo nós temos, o nosso 
invicto Caxias que lega a todos 
nós a esperança, a certeza, a 
fé, a garantia que esse povo é 
vitorioso”, disse Bolsonaro em 
seu discurso.

Durante a solenidade, perso-
nalidades e autoridades civis 
militares e organizações mili-
tares foram condecoradas com 
a Medalha Exército Brasileiro 
e a Medalha do Pacifi cador, 
pelos serviços prestados ao 
Exército (ABr).

das taxas de desmatamento na 
Amazônia Legal e das queima-
das na região.

Durante a leitura da Or-
dem do Dia, o comandante 
do Exército, general Edson 
Leal Pujol, também destacou 

a atuação dos militares nas 
diversas regiões “garantindo 
a soberania do país”. “Aos in-
cautos, que insistem em tute-
lar os desígnios da brasileira 
Amazônia, não se enganem, 
os soldados do Exército de 

América do Sul se mobiliza 
contra incêndios fl orestais

Não há razões para 
barreiras ao agronegócio

não foi lá questionar e nem 
pedir para não receber nada”, 
afi rmou. 

“Nós não podemos dizer 
que neste momento temos 
um incêndio acontecendo, ou 
uma queimada acontecendo na 
Amazônia que o agronegócio 
brasileiro é o grande destruidor 
e, portanto, vamos fazer bar-
reiras comerciais contra esse 
agronegócio”, acrescentou, ao 
destacar que a preservação 
ambiental é uma preocupação 
do país e dos produtores rurais. 

“Existe uma preocupação do 
mundo com o meio ambiente 
e o Brasil não está fora dessa 
preocupação. Os produtores 
rurais também têm essa pre-
ocupação, porque eles são os 
maiores prejudicados. Está 
na hora de se fazer o papel de 
bombeiro aqui e não colocar 
mais notícias alarmantes do que 
querem imputar ao nosso país 
e aos produtores brasileiros”, 
destacou. Para ela, é preciso 
diferenciar queimadas e in-
cêndios (criminosos) e punir 
os culpados (AI/Mapa).

Caixa: crédito imobiliário 
com taxa de juros prefi xada

Ásia e dos Estados Unidos, 
pois depende da estabilidade 
da infl ação ao longo dos anos. 

“Tendo uma inflação mais 
controlada, a gente consegue 
precifi car melhor as incertezas. 
Com esse crédito pré, sem cor-
reção, o grande risco fi ca com o 
banco”, ressaltou. Na sua visão, 
com a infl ação mantida em torno 
de 3% a 4%, é possível fazer essa 
precifi cação de forma tranquila. 
Também explicou que é preciso 
criar no país um mercado de 
securitização de mais longo pra-
zo, o que ele acredita que será 
estimulado pela criação da linha 
de crédito indexada ao IPCA. 

Esse mercado permitirá que 
o banco terceirize o risco em 
um cenário de oferta de cré-
dito prefi xado. “A vida média 
da nossa carteira de crédito 
imobiliário é de 12 anos. Então, 
não adianta tanto criar um 
mercado de securitização de 
dois anos. Você precisa ter um 
mercado de securitização de 12 
anos”. Para ele, a nova linha de 
fi nanciamento corrigida com o 
IPCA reduz o preço da parcela 
inicial de fi nanciamento imobi-
liário em 30% a 50% e estimula 
outros bancos a reduzir suas 
taxas de juros. Cerca de 600 
mil simulações de fi nancia-
mento foram feitas desde que 
o banco anunciou a nova linha 
de crédito (ABr).

Governo paulista sanciona 
lei que garante cesárea

na rede pública
mas que ela seja uma opção. 
O ideal é que, tanto quanto 
possível, o parto seja natural, 
comprovadamente melhor 
para mãe e o bebê”, concluiu 
Doria. A proposta, de autoria 
da deputada estadual Janaina 
Paschoal, permite que a mãe 
que optar por ter seu fi lho por 
parto normal também tenha a 
decisão respeitada. 

“Muitos bebês morrem em 
virtude da imposição de um 
parto normal que, muitas ve-
zes, é inviável. Também para 
preservar a saúde psicológica, 
física e emocional das mulhe-
res. Atendi muitas mulheres 
que não tiveram seus desejos 
respeitados e perderam seus 
bebês, perderam seu desejo 
de serem mães”, apontou a 
deputada.

“Este não é um projeto de 
indução de cesárea ou de parto 
normal. É um projeto de res-
peito às escolhas. Tem, neste 
sentido, uma proteção que é 
o diálogo entre médicos e as 
pacientes que estarão respal-
dadas por um consentimento 
informado. Haverá diálogo 
entre as partes, e a questão 
será explicitada para o devido 
consentimento”, diz o Secre-
tário da Saúde, José Henrique 
Germann (Gov.ESP).


