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“Eu temo o dia em 
que a tecnologia 
ultrapasse nossa 
interação humana, 
e o mundo terá uma 
geração de idiotas”.
Albert Einstein (1879/1955)
Físico teórico alemão
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A reforma do pacto fe-
derativo busca devol-
ver à classe política 

o controle do Orçamento, 
disse ontem (25), o ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
Ele participou de audiência da 
Comissão Mista de Orçamento 
do Congresso para discutir a 
proposta do Orçamento de 
2020 e o Plano Plurianual 
de 2021 a 2025. Segundo o 
ministro, o parlamento atual 
pode entrar para a História 
caso aprove as várias pro-
postas que descentralizam, 
desvinculam e desindexam 
os recursos públicos. 

Entre as alterações estão a 

Guedes defende devolver 
ao Congresso Nacional o 
controle do Orçamento

partilha da cessão onerosa, a 
reforma tributária, a extinção 
de cerca de 100 dos 280 fun-
dos e a mudança na partilha 
dos recursos da exploração de 
petróleo nas camadas pré-sal 
e pós-sal. “Um desafi o que vai 
levar esse Congresso para a 
História, porque vai retomar 
o controle sobre os orçamen-
tos públicos”, declarou, ao 
reiterar  que a Constituição 
de 1988 fi cou desatualizada 
e levou ao crescimento inin-
terrupto dos gastos públicos. 
Destacou que, atualmente, 
94% do Orçamento federal 
está carimbado, deixando 
pouca margem para o governo  

recompor os investimentos.
Guedes destacou que, no ano 

passado, fi caram empoçados 
R$ 26 bilhões em recursos. 

“É assumir a maturidade da 
democracia brasileira, o prota-
gonismo da classe política. Não 
precisa andar atrás de ministro 
para pedir verbas”, defendeu, 
dando como exemplo o caso 
de uma prefeitura, obrigada a 
trocar os uniformes dos alunos 
até quatro vezes por ano para 
cumprir a exigência de gastos 
com educação, enquanto não 
tem dinheiro para pagar am-
bulâncias para uma população 
que envelhece. 

Sobre a reforma tributária, o 

Ministro destacou que atualmente 94% das verbas estão carimbadas, deixando pouca margem 

para o governo recompor investimentos.

governo apresentará uma pro-
posta que conciliará os textos 
em tramitação na Câmara e no 
Senado e apresentará inova-

ções. Ele também citou a que-
bra do monopólio no mercado 
de gás, a MP que reformula o 
saneamento básico e o fecha-

mento do acordo Mercosul-UE 
como medidas que mostram 
o trabalho do governo nos 
últimos meses (ABr).

IPVA placas 5 e 6 
A Secretaria da Fazenda do 

Estado notifi cou proprietários de 
488.211 veículos que apresentam 
débitos do IPVA, referentes ao 
exercício de 2019 de veículos com 
fi nais de placa 5 e 6, e também de 
remanescentes dos exercícios de 
2014 a 2018. O contribuinte que 
receber o comunicado de lança-
mento de débito tem 30 dias para 
efetuar o pagamento da dívida ou 
efetuar sua defesa.

O Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) deste ano terá 
como foco conhecimentos 
objetivos. Segundo o ministro 
da Educação, Abraham Wein-
traub, a preocupação do MEC 
será selecionar os melhores 
alunos para ocupar as vagas no 
ensino superior. “Não vai cair 
ideologia, a gente quer saber de 
conhecimento científi co, técni-
co, de capacidade de leitura, de 
fazer contas, de conhecimentos 
objetivos”, afi rmou o ministro 
no programa Brasil em Pauta, 
da TV Brasil.

O ministro acrescentou que 
o interesse do MEC é “simples-
mente selecionar as melhores 
pessoas para ocupar as vagas 
nas faculdades. A nossa pre-
ocupação é mérito, só”. Após 
polêmica envolvendo questões 
do Enem no ano passado, o Inep 
criou um grupo responsável 

Ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Pelo quinto mês seguido, o Bra-
sil teve saldo positivo no emprego 
formal. Em agosto, a expansão 
foi de 121.387 vagas, decorren-
te de 1.382.407 admissões e de 
1.261.020 desligamentos. As 
informações são do Caged, divul-
gado ontem (25) pela Secretaria 
de Trabalho do Ministério da 
Economia. O resultado de agosto 
é equivalente à variação de 0,31% 
em relação ao estoque no mês 
anterior. Foi o melhor agosto no 
Caged desde 2013.

No acumulado de 2019 foram 
criados 593.467 novos postos, 
com variação de 1,55% do 
estoque. No mesmo período 
de 2018 houve crescimento de 
568.551 empregos, uma varia-
ção de 1,50%. Nos últimos 12 
meses foram criados 530.396 
empregos, uma variação de 
1,38%. No mesmo período do 
ano anterior, o saldo foi de 
356.852, representando um 
crescimento de 0,94%.

A Construção Civil é o melhor exemplo da consistência

da retomada.

O presidente da China, Xi 
Jinping, inaugurou ontem (25) 
o novo e futurista aeroporto 
de Pequim, em meio às cele-
brações do 70º aniversário da 
fundação da República, que 
será comemorado no próximo 
dia 1º de outubro. O aeroporto 
internacional de Daxing, a cer-
ca de 50 km ao sul da capital 
chinesa, está entre os mais 
tecnológicos e avançados do 
mundo. 

Seu design inovador em 
forma de estrela do mar foi 
projetado pela arquiteta anglo-
-iraniana Zaha Hadid, morta 
em 2016, e pela subsidiária 
de engenharia da empresa 
francesa Aéroports de Paris. A 
nova estrutura tem 700 mil m², 

oito pistas, sendo uma para uso 
militar, inteligência artifi cial 
e robótica. O projeto custou 
120 bilhões de yuans (cerca 
de US$17,5 bilhões) ou 400 
bilhões, incluindo as conexões 
ferroviárias e rodoviárias. 

O terminal aéreo faz parte 
da iniciativa “Sonho Chinês”, 
oferecido por Xi aos cidadãos 
e cobre uma área equivalente 
a quase 100 campos de futebol. 
As conexões são garantidas por 
uma estação de trem de alta 
velocidade e uma de metrô, 
que permitirá ao passageiro 
uma viagem de 20 minutos 
até o centro da cidade. Deve 
operar em plena capacidade a 
partir de 2025, com 72 milhões 
de passageiros anuais (ANSA).

Terminal está entre os mais tecnológicos

e avançados do planeta.

Os investimentos em títulos 
do Tesouro Direto, em agosto, 
chegaram a R$ 1,98 bilhão, 
enquanto os resgates foram 
de R$ 2,10 bilhões, sendo R$ 
1,95 bilhão em recompras e 
R$ 149,31 milhões em venci-
mentos, com resgate líquido 
de R$ 126,39 milhões, infor-
mou ontem (25), a Secretaria 
do Tesouro. Os resultados de 
agosto mostram que o pequeno 
investidor continua ampliando 
a sua participação no programa. 

As aplicações de até R$ 1 
mil representaram 67,46% das 
operações. Esse foi o maior 
percentual da série histórica, 
superando o recorde registrado 
em março de 2019, de 65,05%. 
O valor médio por operação foi 
o menor da série histórica, de 

Os resultados mostram que o pequeno investidor continua 

ampliando a sua participação no programa.

O Vaticano está fi nancian-
do a construção da primeira 
igreja indígena, localizada no 
coração da Floresta Amazô-
nica, na região de Maturacá, 
próximo ao Pico da Neblina, 
norte do estado do Amazonas. 
Batizada de Igreja Matriz Nossa 
Senhora de Lourdes, em razão 
da devoção dos índios a Nossa 
Senhora, a estrutura receberá 
fi éis da comunidade indígena 
Yanomami.

O projeto foi realizado de 
graça por dois arquitetos para-
naenses, Tobias Bonk e Teresa 
Cavaco. Com capacidade para 
cerca de 500 pessoas, a estrutu-

ra será circular, com 32 metros 
de diâmetro, e terá 25 metros 
de altura, 875,49 m² e oito 
lados, paredes que permitirão 
ventilação.

A previsão é de que as obras 
sejam iniciadas no segundo 
semestre de 2020. De acordo 
com o padre Thiago Faccini, o 
projeto pretende ‘servir como 
uma luz no meio da Amazônia’. 
O pedido para a construção 
da catedral foi feito pelos 
próprios índios Yanomami ao 
arcebispo italiano Dom Gio-
vanni D’Aniello e ao bispo de 
São Gabriel da Cachoeira, Dom 
Edson Damian (ANSA).

Obras devem ser iniciadas no segundo semestre de 2020.
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Resgate no Tesouro Direto supera 
investimento em R$ 126,39 milhões

31,38% do total, enquanto os 
títulos de prefi xados, o Tesouro 
Prefi xado e o Tesouro Prefi xado 
com Juros Semestrais, totali-
zaram R$ 368,61 milhões em 
vendas, ou 18,66% do total.

Quanto ao prazo, a maior 
parcela de vendas se concen-
trou nos títulos com venci-
mento entre 5 e 10 anos, que 
alcançaram 67,87% do total. 
Em seguida, as aplicações em 
títulos com vencimento acima 
de 10 anos representaram 
19,29%, enquanto os títulos 
com vencimento de 1 a 5 anos 
corresponderam a 12,84% do 
total. Em agosto, o estoque do 
programa fechou em R$ 58,13 
bilhões, um crescimento de 
0,56% em relação ao mês ante-
rior, de R$ 57,81 bilhões (ABr).

R$ 4.428,02.Os títulos mais de-
mandados foram os indexados à 
taxa Selic, que totalizaram  R$ 
986,74 milhões, representando 
49,96% das vendas. 

Os títulos indexados à infl a-
ção, o Tesouro IPCA+ e o Tesou-
ro IPCA+ com Juros Semestrais, 
somaram, em vendas, R$ 619,75 
milhões, e corresponderam a 

“Sonho Chinês”: 
Pequim inaugura maior 
aeroporto do mundo

Vaticano fi nanciará
1ª igreja indígena

na Amazônia

País tem saldo positivo 
no emprego

formal em agosto

Ministro diz que 
Enem terá como foco 

conhecimentos objetivos
Foi registrado saldo positivo 

no nível de emprego em seis 
setores econômicos: Serviços 
(61.730 postos), Comércio 
(23.626), Indústria de Trans-
formação (19.517), Construção 
Civil (17.306), Administração 
Pública (1.391) e Extrativa 
Mineral (1.235). Apresentaram 
saldo negativo Agropecuária 
(-3.341 postos) e Serviços In-
dustriais de Utilidade Pública/
SIUP (-77 postos).

Segundo o Secretário de 
Trabalho, Bruno Dalcolmo, “na 
condição de indicador antece-
dente, o Caged sinaliza a recu-
peração gradativa do emprego 
e do crescimento econômico, 
após um primeiro semestre 
repleto de desafi os. Na nossa 
perspectiva, a Construção Civil 
é o melhor exemplo da consis-
tência da retomada, com cinco 
meses consecutivos de saldos 
positivos de emprego” (Fonte: 
Ministério da Ecnomia).

por “identificar abordagens 
controversas com teor ofensivo 
a segmentos e grupos sociais, 
símbolos, tradições e costumes 
nacionais” e, com base nessa 
análise, recomendar que tais 
itens não fossem usados na 
montagem do Enem 2019.

Ele falou ainda sobre a digi-
talização do MEC, que lançou, 
este ano, a carteirinha de 
estudante digital. A ID Estu-
dantil começará a ser emitida 
em dezembro. A digitalização 
também chegará ao Enem, que, 
ano que vem, terá aplicação 
por computador realizada de 
forma piloto. O Enem 2019 será 
realizado nos dias 3 e 10 de no-
vembro, em 1.727 municípios 
brasileiros. Mais de 5 milhões 
de pessoas farão o exame em 
14 mil locais de aplicação de 
provas.

Quem já concluiu o ensino 
médio ou vai concluir este ano 
pode usar as notas do Enem 
para se inscrever no Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu), que 
oferece vagas em instituições 
públicas de ensino superior. 
Os estudantes podem ainda 
concorrer a bolsas de estudo 
pelo Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e podendo 
ser benefi ciados pelo Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies) (ABr).


