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“A tragédia da vida é 
que fi camos velhos 
cedo demais.
E sábios, tarde 
demais”.
Benjamin Franklin (1706/1790)
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A compra e venda de imó-
veis aumentou 5,97% 
no estado de São Paulo 

no acumulado de 12 meses em 
comparação com o perío do 
anterior. É o que revela ba-
lanço do registro de imóveis 
divulgado ontem (30) pela 
Associação dos Registradores 
de Imóveis (Arisp) em parce-
ria com a Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(Fipe). Entre julho do ano 
passado e junho de 2019, 
foram comprados e vendidos 
613,3 mil imóveis no estado.

Os dados a partir das infor-
mações de cartórios mostram 

Compra e venda de 
imóveis têm alta de 5,97% 
no estado de São Paulo

ainda que foram feitas 919,1 mil 
transferências de registro de 
imóveis em 12 meses até junho. 
Neste total estão incluídas as 
heranças, doações e partilhas 
de bens. A maior parte das 
transferências foram de terre-
nos, respondendo por 32,9%, e 
de apartamentos (31%). O se-
tor vem demonstrando melhora 
contínua desde 2016, quando 
as negociações chegaram ao 
nível mais baixo da crise. 

“Nós estávamos em uma curva 
ascendente em 2012 e em 2013, 
2014, por conta da crise política 
e econômica, o mercado imo-
biliário sofreu. Então, tivemos 

uma curva descendente que 
só começou a ser revertida em 
2016”, explicou a coordenadora 
de pesquisas da Arisp, Patrícia 
Ferraz. Em 2016, foram feitas 
741,3 mil transferências de 
registro e 499,5 mil operações 
de compra e venda.

Outro indicador que mostra 
melhora do ramo imobiliário 
é a queda no percentual de 
execuções nas alienações fi -
duciárias, transação em que o 
imóvel é dado como garantia 
de um empréstimo ou para 
fi nanciamento do próprio bem. 
“As estatísticas da alienação 
fi duciária de imóveis mostram 

O setor vem demonstrando melhora contínua desde 2016, quando as negociações

chegaram ao nível mais baixo da crise.

que tivemos um pico, um núme-
ro muito grande de execuções 
em fi nanciamentos imobiliários 

e empréstimos com base em 
imóveis, que cedeu. Cedeu 
com muita força desde o ano 

passado. O número de exe-
cuções iniciadas despencou”, 
enfatizou Patrícia (ABr).

O Ministério da Educação 
(MEC) destinará 58% dos 
recursos desbloqueados para 
recompor o orçamento das 
universidades e institutos fe-
derais, anunciou ontem (30), 
em Brasília, o ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub. Os 
recursos cobrirão despesas de 
custeio como gastos com água, 
energia elétrica, aquisição de 
materiais de consumo e outras 
prestações de serviço.

O anúncio do desbloqueio 
do orçamento foi feito no úl-
timo dia 20 pelo Ministério da 
Economia. Ao todo, o governo 
desbloqueou R$ 8,3 bilhões do 
Orçamento deste ano. Entre os 
ministérios, o que teve maior 
liberação foi o da Educação, 
com R$ 1,99 bilhão. Do total, 
as universidades receberão 

Weintraub: “Estamos administrando uma situação

crítica com qualidade técnica”.

Educação profi ssional
O Senai tem mais de 81 mil vagas 

de educação profi ssional abertas 
em todo o país. São Paulo reúne a 
maior parte delas vagas gratuitas 
em cursos técnicos, e de qualifi ca-
ção profi ssional. São mais de 250 
cursos em áreas como construção, 
couro e calçados, educação, ener-
gia, eletroeletrônica, gestão, gráfi ca 
e editorial, que vão aumentar as 
chances de conseguir um emprego. 
Saiba mais: (80mil.sp.senai.br).

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

Instituições fi nanceiras reduzi-
ram, pela oitava vez seguida, a es-
timativa para a infl ação neste ano. 
De acordo com pesquisa do Banco 
Central (BC) ao mercado fi nan-
ceiro, a previsão para a infl ação, 
calculada pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo, 
passou de 3,44% para 3,43%, em 
2019. Para 2020, a estimativa caiu 
de 3,80% para 3,79%. A previsão 
para os anos seguintes não teve 
alterações: 3,75%, em 2021, e 
3,50%, em 2022.

As estimativas para 2019 e o 
próximo ano estão abaixo do 
centro da meta de infl ação que 
deve ser perseguida pelo BC. A 
meta de infl ação  é 4,25% em 
2019, 4% em 2020, 3,75% em 
2021 e 3,50% em 2022, com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima 
ou para baixo. O principal ins-

trumento usado pelo BC para 
controlar a infl ação é a taxa 
básica de juros, a Selic. 

Para o mercado fi nanceiro, 
a Selic deve terminar 2019 
em 4,75% ao ano. Na semana 
passada, a expectativa estava 
em 5% ao ano. Atualmente, a 
Selic está em 5,5% ao ano. Não 
alterou a estimativa para o fi m 
de 2020: 5% ao ano. Para 2021, a 
expectativa é que a Selic termi-
ne o período em 6,50% ao ano. 

A previsão para a expansão 
do PIB é mantida em 0,87% em 
2019, há quatro semanas con-
secutivas. As estimativas para 
os anos seguintes também não 
foram alteradas: 2%, em 2020; 
e 2,50%, em 2021 e 2022.

A previsão para a cotação do 
dólar ao fi m deste ano subiu de 
R$ 3,95 para R$ 4 e, para 2020, 
de R$ 3,90 para R$ 3,91 (ABr).

A previsão para a expansão do PIB é mantida em 0,87% em 2019.

O ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, foi recebido 
ontem (30) com protesto de 
ambientalistas em Berlim, a 
favor da proteção da Amazô-
nia. O ato foi organizado pelo 
grupo Gira, braço alemão do 
Greenpeace, em frente à sede 
da Confederação Alemã das Câ-
maras de Indústria e Comércio, 
no centro da capital do país. A 
visita do brasileiro foi alvo de 
pelo menos 50 manifestantes.

O grupo, que levava bandeiras 
do Brasil e da Alemanha, montou 
um cordão de isolamento em 
frente ao edifício para tentar im-
pedir a entrada de Salles no local. 
Entre os cartazes carregados, o 
que mais chamou a atenção foi 
uma faixa fazendo referência ao 
acordo entre a União Europeia 
(UE) e o Mercosul, com a se-
guinte frase: “Sem acordo com 
criminosos do clima”.

Os manifestantes ainda exi-
biram um tronco de árvore em 

chamas pedindo para que a 
Amazônia não seja destruída. 
“A agenda do governo Bolsona-
ro em relação ao clima tem sido 
a favor do lobby do agronegócio, 
mas a destruição da Amazônia 
é algo que coloca todos no 
planeta em perigo”, disse o 
representante do Greenpeace, 
Jannes Stoppel, à DW.

O ministro do Meio Ambiente 
iniciou uma turnê pela Europa 
na tentativa de “esclarecer” as 
atitudes do governo, duramen-
te criticado pelo desmatamento 
acelerado na Amazônia e o 
aumento no número de quei-
madas na fl oresta. Depois de 
participar na Assembleia Geral 
da ONU, Salles chegou a Berlim. 
No entanto, em sua agenda 
no site do ministério, não há 
informações sobre seus com-
promissos pelos próximos três 
dias. O ministro deve deixar a 
Alemanha amanhã (2) e seguir 
para o Reino Unido (ANSA).

Ambientalistas em Berlim, a favor da proteção da Amazônia.
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Ministro da Ciência e 

Tecnologia, Marcos Pontes.

As bolsas vinculadas ao CNPq 
para estudantes, professores e 
pesquisadores serão pagas em 
outubro. A informação foi dada 
ontem (30) pelo ministro da 
Ciência e Tecnologia, Marcos 
Pontes, por meio de sua conta 
na rede social Twitter. “Emer-
gencialmente fi z transferência 
da parte de fomento do CNPq 
em setembro. Tínhamos or-
çamento mas não tínhamos o 
limite. Dependia do Ministério 
da Economia aprovar o limite. 
Aprovou na sexta-feira (27) 
então está tudo tranquilo para 

O vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, 
voltou a defender a necessi-
dade de revisão da vinculação 
constitucional de recursos do 
Orçamento Geral da União, 
para o pagamento de despesas 
obrigatórias. Ao palestrar du-
rante um evento de capacitação 
de profi ssionais de segurança 
pública, em Brasília, Mourão 
associou a atual crise econômi-
ca à inclusão, na Constituição 
Federal de 1988, da obrigação 
dos governantes investirem 
um percentual mínimo em de-
terminados setores, tais como 
Educação e Saúde.

“Enfrentamos uma crise eco-
nômica que vem se desenhando 
ao longo dos últimos 30 anos. 
Na aprovação da Constituição 
[foram incluídos] uma série de 
direitos, e carimbo de recursos 
sem dizer de onde sairiam estes 
recursos”, comentou Mourão 
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Hamilton Mourão defende desvinculação 
de recursos do Orçamento da União

Congresso o poder de elaborar 
o Orçamento Geral, apontando 
prioridades. O vice-presidente 
afi rmou que, de cada R$ 100 
que a União arrecada, R$ 95 
já tem destino certo, deixando 
o governo sem espaço para 
mexer no orçamento.

“Precisamos desvincular 
para buscar este equilíbrio 
entre despesas e receitas”, 
disse o vice-presidente. “E 
passar a tarefa de montar o 
Orçamento ao Congresso que, 
hoje, não tem nenhuma mar-
gem de manobra”, acrescentou, 
argumentando que, ao longo 
das últimas décadas, o Estado 
brasileiro não parou de crescer, 
gastando quase tudo o que 
arrecada. “Para pagar por isto, 
a carga tributária foi ampliada. 
E, ainda assim, sustentamos um 
Estado que não cumpre seu 
papel e que está endividado”, 
disse Mourão (ABr).

ao afi rmar que os constituintes 
previram um Estado de bem-
-estar social que o país não tem 
condições de “bancar”.

“Na ocasião, o [então] pre-
sidente José Sarney disse que 
o país fi caria ingovernável. É 

a situação que vivemos hoje”, 
acrescentou Mourão, reafi r-
mando que a desvinculação do 
Orçamento da União, que ele e 
outros integrantes do governo 
federal defendem desde o início 
da atual gestão, devolveria ao 

Ministro é alvo de protesto 
pela Amazônia em Berlim

Mercado reduz estimativa 
para infl ação e taxa Selic

Ministério da Educação 
anuncia desbloqueio 

de R$ 2 bilhões

Bolsas do CNPq serão 
pagas em outubro,

diz ministro
o pagamento deste mês”, de-
clarou o titular do MCTIC em 
vídeo na rede social.

Contudo, Marcos Pontes 
acrescentou, para os demais 
meses do ano ainda há de-
pendência da liberação do 
Ministério da Economia. “Mas 
tudo vai dar certo e a [pasta 
da] Economia vai nos ajudar”, 
disse. No início do mês, o secre-
tário-executivo da pasta, Júlio 
Semeguini, disse em audiência 
no Congresso que não havia 
garantia de complementação 
do orçamento do Conselho até 
o fi m do ano. 

No fi m de agosto, o CNPq 
esgotou o orçamento previsto 
para o ano. Com isso, o coman-
do do órgão, do MCTIC e a co-
munidade acadêmica passaram 
a reivindicar à área econômica 
do governo a suplementação de 
recursos de modo a assegurar 
o custeio das bolsas. Em se-
tembro, o ministério anunciou 
o remanejamento dos recursos 
para o pagamento de um mês, 
no total de R$ 82 milhões. O 
“rombo” anual do orçamento 
do CNPq chega aos R$ 330 
milhões. Retirado o redire-
cionamento anunciado, ainda 
permanece a necessidade de 
complementação de R$ 248 mi-
lhões da verba do órgão (ABr).

R$ 1,156 bilhão. Com isso, es-
sas instituições, que tiveram, 
em média, 30% dos recursos 
discricionários bloqueados no 
início do ano, seguirão com 15% 
dessas verbas contingenciadas.

No início do mês, outros R$ 
584 milhões foram disponibi-
lizados às instituições. Com a 
liberação, seguem bloqueados 
no MEC R$ 3,8 bilhões. “Tudo 
isso vem de recursos suados do 
pagador de imposto, de famílias 
que deixam de consumir para 
pagar”, disse o ministro da Edu-
cação. “Estamos administran-
do uma situação crítica com 
qualidade técnica”, explicou. 
Os demais recursos descon-
tingenciados serão destinados 
à educação básica, concessão 
de bolsas de pós-graduação e 
realização de exames educa-
cionais, de acordo com o MEC.

Para o Programa Nacional 
dos Livros Didáticos, serão 
destinados R$ 290 milhões, 
o que, segundo o ministério, 
garante a continuidade do 
programa em 2020. Outros R$ 
270 milhões serão voltados 
para o pagamento de bolsas 
de estudo vigentes concedidas 
pela Capes. O Inep receberá 
R$ 105 milhões para aplicação 
de exames e formulação de 
políticas educacionais (ABr).


