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“O valor das coisas não 
está no tempo que elas 
duram, mas na intensidade 
com que acontecem.
Por isso, existem 
momentos inesquecíveis, 
coisas inexplicáveis e 
pessoas incomparáveis”.
Fernando Pessoa (1888/1935)
Poeta português
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O ministro do STF e ex-
-presidente do TSE, 
Luiz Fux, disse on-

tem (16), que o projeto que 
muda as regras do Fundo 
Eleitoral, pautado para ser 
votado hoje (17) no plená-
rio do Senado, não pode ir 
contra o posicionamento 
da sociedade brasileira, que 
exige a transparência nesses 
processos. “A era hoje é a 
era da transparência”, disse 
Fux, após participar do 1º 
Congresso Internacional de 
Direito Processual Civil, no 

Ministro Luiz Fux: mudanças no
Fundo Eleitoral ‘não podem’
ir contra a sociedade

Rio de Janeiro.
A proposta aumenta o va-

lor a ser repassado para os 
partidos políticos, autoriza a 
contratação de advogados e 
contadores, reduz o valor a ser 
bloqueado pela Justiça Elei-
toral para o acerto de multas 
e libera o uso desse dinheiro 
para o pagamento de sanções, 
juros, compra ou aluguel de 
imóveis e de impulsionamento 
de conteúdo na internet. 

“Com o dinheiro público, o 
segredo não pode ser a alma 
do negócio”, disse, acrescen-

tando que a transparência é 
uma exigência da sociedade 
em relação a todos aqueles que 
lidam com o dinheiro público. 
“Entendo que se essa lei repre-
sentar um grave retrocesso, 
ela vai passar por um crivo 
bem rigoroso de constitucio-
nalidade”. 

O ministro disse não ter a 
menor dúvida que a lei vai ser 
questionada no Supremo se for 
sancionada. “Será judicializa-
da, inclusive pelas críticas que 
já vêm surgindo em relação a 
ela, no sentido de que é um 

“Com o dinheiro público, o segredo não pode ser a alma do negócio”,

afi rmou o ministro do STJ. Luiz Fux.

grande retrocesso em relação 
a tudo que já se conquistou 
em termos de moralidade das 
eleições”. 

Indagado se via retrocesso 

na questão da lei eleitoral, Luiz 
Fux explicou que e a lei ainda 
não chegou ao mundo jurídico. 
“Ela está sendo votada, mas 
entendo que eles (parlamen-

tares) devem ter uma preo-
cupação com esse princípio 
constitucional maior, que é 
o princípio da moralidade do 
pleito eleitoral” (ABr). 

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem (16) 
que a reforma tributária não vai 
ser capaz de reduzir a carga de 
impostos no Brasil. Para ele, 
apenas o corte nas despesas 
públicas vai promover uma 
diminuição efetiva nos valores 
pagos pelos contribuintes. Du-
rante palestra promovida pelo 
grupo Voto em São Paulo, Maia 
disse que “se a gente simplifi car, 
mas não tirar o lado das despe-
sas vai continuar aumentando 
dívida ou criar novos impostos”.

Como exemplo de aumento 
do gasto público, o Maia citou 
a demanda dos membros da 
Advocacia-Geral da União por 
60 dias de férias, em equipa-
ração com o Judiciário e o MP. 
“O Supremo vai julgar uma 
ação dos advogados da União 
querendo 60 dias de férias 

Manutenção do Pacaembu
A Prefeitura de São Paulo assinou 

ontem (16) o contrato de concessão 
com o Complexo Pacaembu e o Con-
sórcio Patrimônio SP, para moderni-
zar, melhorar a gestão, operação e 
manutenção do complexo. O grupo 
deverá investir na infraestrutura, 
nas instalações, na acessibilidade, 
sinalização e comunicação visual, 
nos sistemas elétricos, hidráulicos 
e de telecomunicações (incluindo 
TI), e no ar condicionado e ilumina-
ção. A concessão totaliza 35 anos.

Presidente em exercício, 

Hamilton Mourão, reafi rmou o 

compromisso do governo com 

a preservação da Amazônia.

O presidente em exercício, 
Hamilton Mourão, reafi rmou 
ontem (16) o compromisso 
do governo brasileiro com a 
preservação da Amazônia, na 
abertura do 37º Encontro Em-
presarial Brasil-Alemanha, em 
Natal. Ele disse que o resgate 
da economia é prioritário e que 
é responsabilidade de todos os 
brasileiros proteger e preservar 
as fl orestas.

“Estamos na era da economia 
do conhecimento, a economia 
4.0. E aqui destaco que a nossa 
agricultura é 4.0, extremamen-
te desenvolvida. E cada um dos 
nossos produtores rurais tem As mudanças visam reduzir os gastos do cidadão.

Começou valer a Resolução 
778, do Contran, que defi ne 
mudanças no processo de for-
mação de motoristas. Entre as 
alterações, estão a que torna 
facultativo uso de simulador 
para a expedição da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), 
e a que reduz de 25 para 
20 horas o número de aulas 
práticas para a habilitação da 
categoria B.

O documento defi ne também 
que a exigência de aulas notur-
nas diminui para 1 hora/aula 
prática tanto para a categoria 
A (moto) quanto categoria 
B (carro). Antes era de 20% 
sobre o total da carga horária. 
Outra mudança, é o aumento 
da validade da CNH que passa 
a ser de dez anos. O ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 

Em geral, mulheres são proibidas de assistir jogos no Irã.

O governo iraniano disse 
que deu os primeiros passos 
para permitir que mulheres 
assistam partidas de futebol e 
outros eventos esportivos em 
estádios. Em geral, mulheres 
são proibidas de assistir jogos 
no Irã, com a exceção de al-
guns eventos internacionais.

A agência estatal de no-
tícias do país citou o vice-
-presidente para questões 
parlamentares, Hossein Ali 
Amiri, que teria dito que 
preparativos estão em an-
damento para permitir que 
mulheres possam ir a estádios 
o quanto antes. Eles incluem 
a instalação de portões de 

entrada em separado e áreas 
exclusivas para mulheres nos 
principais estádios.

O Irã se tornou alvo de crí-
ticas internacionais após uma 
mulher ter morrido ao colocar 
fogo em si mesma depois de 
ser condenada à prisão neste 
mês pela tentativa de assistir 
a um jogo de futebol. A mulher 
teria tentado entrar no estádio 
vestida como homem. Não está 
claro se o governo de Teerã vai 
adotar medidas permanentes 
para permitir que mulheres 
assistam eventos esportivos 
em estádios, ou até que ponto 
elas terão permissão para tanto 
(NHK/ABr).

Atualmente 71.238 pessoas têm 100 anos ou mais no Japão.

Uma pesquisa do governo ja-
ponês revelou que o número de 
pessoas com 65 anos de idade 
ou mais e sua proporção em re-
lação à população total do país 
registraram novos recordes. O 
Ministério do Interior estima 
que a população de idosos é 
de 35,88 milhões de pessoas. 
Isso representa um aumento 
de 320 mil em relação ao ano 
passado. Ontem (16), marcou 
o Dia do Idoso, um feriado 
nacional japonês.

O ministério diz que a pro-
porção de idosos na população 
total é de 28,4%, um aumento 
de 0,3 ponto percentual. Dados 
das Nações Unidas revelam que 
essa proporção é a maior no 
mundo, seguida pela Itália, com 
23% e Portugal, com 22,4%. O 
Instituto Nacional de Pesquisa 
sobre População e Seguridade 
Social estima que a proporção 
de idosos no Japão será de 
35,3% em 2040.

O ministério também afi rma 

que o número de trabalhado-
res idosos registrado no ano 
passado foi de 8,62 milhões, 
representando 12,9% de toda a 
força de trabalho. Ambos tam-
bém são os números mais altos 
já registrados. O Ministério da 
Saúde do Japão anunciou que o 
número de centenários no país 
ultrapassou a marca de 70 mil. 
Um novo recorde vem sendo 
registrado anualmente por 49 
anos consecutivos.

Segundo o ministério, atu-
almente 71.238 pessoas têm 
100 anos ou mais. Houve um 
aumento de 1.453 pessoas em 
relação ao ano passado. Oitenta 
e oito por cento são mulheres. 
A mais idosa é Kane Tanaka, de 
116 anos, que mora na cidade 
de Fukuoka, no sudoeste do 
Japão. Chitetsu Watanabe é o 
mais velho entre os homens. 
Ele tem 112 anos e mora na 
cidade de Joetsu, província 
de Niigata, na parte central do 
Japão (NHK/ABr).

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo
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TI), e no ar condicionado e ilumina-
ção. A concessão totaliza 35 anos.

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
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Apenas simplifi car o sistema ‘não 
resolve’ a carga de impostos

Nesse sentido, Maia defendeu 
ainda a realização de reformas 
administrativas nos três pode-
res, reestruturando as carreiras 
e remunerações, ao afi rmar 
que os salários iniciais no ser-
viço público são muito altos, 
próximos ao teto, fechando as 
possibilidades de estímulo e 
progressão nas carreiras. 

Sobre a reforma tributária, 
Maia espera que o texto seja 
aprovado na Câmara ou no 
Senado ainda este ano. A trami-
tação foi facilitada, na avaliação 
dele, devido ao acordo fi rmado 
com os governadores para a 
unifi cação dos impostos sobre 
o consumo. “Agora, nós temos 
uma pequena pendência com 
os governadores das grandes 
cidades, onde o ISS é relevante. 
Mas, acho que dá para resol-
ver”, disse (ABr).

também. Para quem não sabe, 
Poder Judiciário e Ministério 
Público têm férias de 60 dias 
e recesso”, disse Maia. Caso o 
pleito seja atendido, haverá, 
de acordo com o presidente da 

Câmara, um gasto extra para os 
cofres públicos. 

“A gente vai estar reduzindo 
o tempo de serviço destes em 
sete anos. Todos nós vamos 
pagar essa conta”, destacou. 

População de idosos 
no Japão é a mais
alta já registrada

Irã vai permitir que mulheres 
frequentem estádios

É facultativo uso de 
simulador para a 

expedição da CNH

Mourão reafi rma 
compromisso
com Amazônia

consciência perfeita que a pre-
servação do solo é fundamental 
para o progresso e também para 
a preservação da vida na Terra”, 
disse a empresários brasileiros 
e alemães.

Para o presidente em exer-
cício, governo, empresas e 
sociedade precisam estar em 
constante interação e coor-
denação para sobreviver no 
ambiente global complexo, 
instável e competitivo. “A 
economia brasileira não está 
em sintonia com seu tempo, 
as instituições públicas ainda 
estão distantes dos anseios e 
necessidades da população”, 
disse. “A América do Sul, nosso 
contexto regional, apresenta 
ainda vulnerabilidades, a de-
pendência da exportação de 
produtos primários e a defa-
sagem tecnológica convivem 
com a instabilidade dos nossos 
governos” afi rmou.

Mourão destacou o com-
promisso do governo de res-
tabelecer a confi ança no país 
e nas instituições, por meio 
de reformas estruturantes, 
como da Previdência, tribu-
tária e o pacote anticrime, 
da abertura comercial, pri-
vatizações, desvinculação do 
orçamento e modernização 
do Estado. E, para ele, a 
reinserção internacional do 
Brasil é “fundamental para a 
próxima etapa do processo 
de desenvolvimento” (ABr).

disse que as mudanças visam 
reduzir a burocracia na retirada 
da CNH e diminuir os gastos 
do cidadão para obtenção da 
habilitação. 

“As aulas de simulador têm 
um custo diferente, mas dá para 
estimar que a gente vá ter uma 
redução de até 15%. A ideia é 
deixar que o mercado defi na 
isso”. O ministro ressaltou 
que não há comprovação so-
bre a efi cácia do simulador na 
preparação do motorista. “Em 
países com excelentes níveis de 
segurança no trânsito também 
não há essa obrigatoriedade. 
Então, não há prejuízo para a 
formação do condutor”, disse 
o ministro. 

O Rio Grande do Sul é o esta-
do onde a Resolução 778 ainda 
não tem validade. O TRF da 4ª 
Região acolheu liminarmente 
ação do Sindicato dos Centros 
de Formação de Condutores 
do Estado do Rio Grande do 
Sul (SindiCFC) contra a União, 
requerendo a suspensão da 
efi cácia e dos efeitos da nor-
ma. Com isso, até decisão em 
contrário, vale no estado a 
situação anterior, que obriga a 
realização de aulas em simula-
dor de direção para a categoria 
B (carro) (ABr).


