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“Não venci todas 
as vezes que lutei, 
mas perdi todas as 
vezes que deixei 
de lutar”. 
Cecília Meireles (1901/1964)
Escritora brasileira
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O presidente do Banco 
Central (BC), Roberto 
Campos Neto, negou 

ontem (26), em Brasília, que 
haja estudos para mudar a 
remuneração da caderneta 
de poupança. “Não existe 
nenhum estudo de mudança 
de remuneração de poupan-
ça sendo feito pelo Banco 
Central neste momento”, 
respondeu ao ser perguntado 
sobre a possibilidade de troca 
da remuneração pela Taxa 
Referencial pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA).

Ele fez a afi rmação durante 
apresentação do Relatório 
Trimestral de Infl ação. Afi r-

Presidente do Banco Central 
nega estudo para mudar 
remuneração da poupança

mou que o BC acompanha 
apenas as migrações de fl uxos 
de investimentos. “Acompa-
nhamos sempre as migrações 
de fl uxos de investimentos e 
se essa migração está sendo 
feita de forma saudável”, disse. 
Desde maio de 2012, há regras 
diferentes para o cálculo da 
poupança de acordo com o nível 
da Taxa Selic. Quando a Selic 
fi ca igual ou acima de 8,5% ao 
ano, a caderneta rende 6,17% 
ao ano (0,5% ao mês) mais a 
TR (taxa referencial), tipo de 
juro variável.

Abaixo de 8,5% ao ano, a 
caderneta rende 70% da taxa 
Selic, mais a variação da TR. 
Com rendimento de 70% da 

Taxa Selic, a poupança está se 
tornando menos atrativa por-
que os juros básicos estão no 
menor nível da história: 5,5% 
ao ano. O presidente do BC 
disse ainda que o projeto de 
pagamentos instantâneos no 
Brasil será concluído em 2020. 
Por meio do pagamento instan-
tâneo, a ideia é que pessoas e 
empresas possam transferir 
dinheiro em tempo real, sem 
restrição de horário.

As transações com dinhei-
ro em espécie ou por meio 
de transferências bancárias 
(TED e DOC) e débitos serão 
substituídas pelos pagamentos 
instantâneos. “Temos uma 
agenda ambiciosa de pagamen-

Campos Neto: o papel do BC é fazer intervenções no mercado de câmbio quando há disfunções,

e a melhor forma de contribuir com o crescimento é manter a infl ação estável.

tos instantâneos. É possível 
terminar o projeto ainda em 
2020”, disse Campos Neto. Há 
uma preocupação entre bancos 
centrais no mundo de fragmen-

tação do mercado, “com vários 
sistemas isolados que não falam 
entre si”. No Brasil, disse, a 
ideia é ter um sistema central. 
Acrescentou que o sistema de 

pagamentos instantâneos vai 
permitir reduzir a circulação 
de papel moeda no país, o que 
é benéfi co por questões de 
segurança e de custo (ABr).

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, convo-
cou ontem (26), os dirigentes 
do ensino superior, a se or-
ganizarem para autorregular 
o setor. “A oportunidade é 
gigantesca, vocês estão diante 
de um governo liberal, que vai 
dar liberdade para vocês e vai 
cobrar responsabilidade das 
suas ações”, disse no Fórum 
Nacional do Ensino Superior 
Particular Brasileiro.

Ao detalhar a proposta, o 
ministro usou como exemplo 
o mercado de capitais, que 
tem regulação da BSM, órgão 
da bolsa de valores que super-
visiona o setor, complemen-

Ministro da Educação, 

Abraham Weintraub.

Os ministros enfatizaram 

a necessidade de uma ação 

internacional mais efetiva 

sobre mudança do clima.

FGTS para trabalhadores
O pagamento de até R$ 500 por 

conta do FGTS começa hoje (27) 
para os trabalhadores nascidos em 
maio, junho, julho e agosto com 
poupança ou conta-corrente na 
Caixa. O pagamento para as pes-
soas nascidas em janeiro, fevereiro, 
março e abril, foi liberado no último 
dia 13. Para trabalhadores nascidos 
em setembro, outubro, novembro e 
dezembro, o pagamento será feito 
a partir do dia 9 de outubro.

O Banco Central (BC) aumen-
tou ligeiramente a previsão de 
crescimento da economia para 
este ano e prevê, ainda com 
“elevado grau de incerteza”, me-
lhora no ritmo de expansão em 
2020. A projeção para a expan-
são do PIB passou de 0,8% para 
0,9% em 2019, de acordo com o 
Relatório de Infl ação, divulgado 
ontem (26), em Brasília.

“Para o PIB de 2020, ainda 
com elevado grau de incer-
teza, projeta-se crescimento 
de 1,8%. Ressalte-se que essa 
perspectiva está condicionada 
ao cenário de continuidade 
das reformas e ajustes neces-
sários na economia brasileira 
e pressupõe que o ritmo de 
crescimento subjacente da 
economia, que exclui os efeitos 
de estímulos temporários, será 

Para o PIB de 2020, ainda com elevado grau de incerteza, 

projeta-se crescimento de 1,8%.

O presidente Jair Bolsonaro 
deu posse ontem (26) a Augus-
to Aras como procurador-geral 
da República, para um mandato 
de dois anos.

Em solenidade no Palácio 
do Planalto, Aras disse que 
sua gestão será pautada pelo 
diálogo, respeito à Constituição 
e “princípio da legalidade, com 
respeito a todos os valores que 
encarnam a alma do brasileiro 
e o espírito da nação”. 

Defendeu a independência, 
destacou a missão de cada um 
dos Três Poderes da República 
e agradeceu a oportunidade de 
conduzir o MP como presidente 
do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público, que congrega 
todos os MPs, estaduais e da 
União. Aras já começa a pensar 
a estrutura e reorganizar os tra-
balhos administrativos da PGR. 
“Queremos um Ministério Pú-

blico Federal (MPF) moderno”, 
ressaltou. A cerimônia formal de 
posse está programada para o dia 
2 de outubro, na sede da PGR. 

Durante o ato de posse, no 
Palácio do Planato, o presi-
dente Bolsonaro disse que o 
novo procurador-geral “é um 
guerreiro que vai ter em uma 
de suas as mãos a bandeira do 
Brasil e na outra a Constituição” 
e que o MP tem que continuar 
altivo, independente e extre-
mamente responsável.

“A responsabilidade dele é 
enorme porque muita coisa de 
interesse do Brasil passa pelo 
MP e nós sabemos a importân-
cia desse órgão no destino da 
nossa nação. Não é apenas fi scal 
da lei, outras atribuições cabem 
a ele, em grande parte nós brasi-
leiros estaremos perfeitamente 
alinhados com suas decisões”, 
disse Bolsonaro (ABr).

Posse do procurador-geral da República, Augusto Aras,

no Palácio do Planalto.
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Wilson Dias/ABr

José Cruz/ABr
O Congresso Nacional pro-

mulgou, ontem (26), em ses-
são solene, parte da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) da cessão onerosa que 
autoriza o governo a realizar 
o megaleilão de áreas de ex-
ploração e produção do pré-
-sal previsto para o início de 
novembro.

A medida é resultado de um 
acordo feito entre os presiden-
tes do Senado, Davi Alcolum-
bre, da Câmara, Rodrigo Maia e 
o ministro da Economia Paulo 
Guedes. 

“A promulgação dessa me-
dida é fundamental para o 
desenvolvimento do Brasil”, 
ressaltou Alcolumbre, que 
presidiu a sessão. O leilão 
é considerado um dos mais 

A medida é resultado de um acordo feito entre os presidentes do 

Senado, da Câmara e o governo.
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Marcelo Camargo/ABr

Após sua reunião anual à 
margem da 74ª sessão da Assem-
bleia Geral da ONU, em Nova 
York, os ministros dos Negócios 
Estrangeiros e das Relações Ex-
teriores do Brics (Brasil, China, 
África do Sul, Rússia e Índia) 
reafi rmaram ontem (26) seu 
compromisso com um mundo de 
paz e estabilidade. Destacaram 
o enfoque especial dado este 
ano ao tema do desenvolvimen-
to sustentável. 

Segundo o Itamaraty, os 
ministros também enfatizaram 
a necessidade de uma ação 
internacional mais efetiva 
sobre mudança do clima. “Re-
afi rmaram o compromisso dos 
países do Brics com a plena 
implementação do Acordo de 
Paris, adotado sob os princípios 
da Convenção-Quadro das Na-
ções Unidas sobre Mudança do 
Clima, incluindo os princípios de 
responsabilidades comuns po-
rém diferenciadas e respectivas 
capacidades, à luz de diferentes 
circunstâncias nacionais”.

Os chanceleres manifestaram 
preocupação com os contínuos 

Promulgada PEC que dá sinal verde 
para megaleilão do pré-sal

serão distribuídos entre União, 
estados e municípios. Ainda 
não há consenso sobre a dis-
tribuição desse valor.

Pelo acordo, o governo fede-
ral se compromete a dar 3% de 
sua parte – de 70% dos R$ 72,8 
bilhões – a estados produtores, 
no caso, o Rio, onde estão os 
blocos que serão explorados. 
A fatia da União fi ca em 67%, 
municípios com 15% e estados 
com 15%, sendo que Rio de 
Janeiro vai ganhar 3%, ou R$ 
2,1 bilhões a mais. “Esses 3% 
adicionais representam recur-
sos importantes para recuperar 
a situação fi scal do estado. Vão 
dar um respiro a mais. Estamos 
ajudando a salvar o estado”, 
afi rmou o senador Flávio Bol-
sonaro (PSL-RJ) (ABr).

atrativos dos últimos anos. 
O governo estima arrecadar, 
em bônus de assinatura, R$ 

106,5 bilhões. Desse total, R$ 
33,6 bilhões vão indenizar a 
Petrobras e R$ 72,8 bilhões 

Augusto Aras toma posse 
na Procuradoria-Geral

da República

Ministros dos Negócios 
do Brics defendem paz

e estabilidade

confl itos em várias regiões do 
mundo, que comprometem 
a segurança e a estabilidade 
internacionais e reafi rmaram 
seu compromisso com soluções 
pacífi cas por meios políticos e 
pelo engajamento diplomático.

“Os ministros reiteraram sua 
forte condenação ao terroris-
mo em todas as suas formas 
e manifestações em qualquer 
momento, em qualquer lugar 
e por quem quer que o tenha 
cometido”, diz a nota (ABr). 

Crescimento da economia 
em 0,9% este ano e

1,8% em 2020

gradual”, disse o relatório.
O resultado melhor que o es-

perado para o PIB do segundo 
trimestre de deste ano favo-
receu o ajuste na estimativa 
para 2019. A previsão para o 
crescimento da agropecuária 
passou de 1,1% para 1,8%. A 
projeção para o desempenho 
da indústria apresentou ligeira 
redução de 0,2% para 0,1%, 
com recuo na estimativa para 
a indústria extrativa e elevação 
ou estabilidade nos demais se-
tores. A previsão de crescimen-
to para produção e distribuição 
de eletricidade, gás e água foi 
mantida em 2,8%.

A estimativa de crescimento 
para o setor de serviços em 
2019 foi mantida em 1%. Já a 
previsão para o crescimento do 
consumo das famílias foi revista 
de 1,4% para 1,6%, incorporan-
do impacto da liberação extra-
ordinária de recursos do FGTS 
e do PIS/Pasep. A previsão 
para 2020 é que as atividades 
da agropecuária, da indústria 
e de serviços avancem 2,6%, 
2,2% e 1,4%, respectivamente. 
O BC destacou a expectativa 
de aumento da produção de 
petróleo e de continuidade da 
recuperação da produção de 
minério de ferro (ABr).

Weintraub defende que 
universidades privadas

se autorregulem
tando a atuação da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM). 
Os termos exatos, no entanto, 
vão depender, de acordo com 
o ministro, de uma negociação 
das universidades privadas com 
o setor público. “Eles têm que 
se organizar e apresentar uma 
proposta. Com base nessa pro-
posta, a gente vai dar mais ou 
menos liberdade”, disse.

“Autorregulação é quando 
você respeita os indivíduos e as 
instituições legítimas se organi-
zam coletivamente e tomam as 
suas próprias decisões, punin-
do, em um primeiro momento, 
ações que não estão alinhadas, 
e até expulsando indivíduos. 
Você mantém, nessa primeira 
etapa, a autorregulação, e na 
supervisão do Estado, uma mão 
mais pesada para bater”, disse 
Weintraub.

Weintraub adiantou que nos 
temas mais delicados deve 
haver mais controle do gover-
no, enquanto nas situações 
menos sensíveis o setor terá 
mais margem para determinar 
as próprias regras. “[Curso de] 
Medicina, eu acho que tem que 
ter menos liberdade porque é 
uma coisa nevrálgica. Um curso 
que é ligado a uma coisa mais 
etérea poderia ter um pouco 
mais de liberdade”, acrescen-
tou (ABr).


