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“Você entende a 
relatividade quando vê 
que uma hora com a sua 
namorada parece um 
minuto, e um minuto 
sentado num formigueiro 
parece uma hora”.
Albert Einstein (1879/1955)
Físico teórico alemão
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Foi publicada ontem 
(2), no DOU, a MP 
que amplia em R$ 

5 bilhões os créditos de 
financiamento para o agro-
negócio no Brasil. Segundo 
o Ministério da Agricultura, 
além de dar condições para 
a redução de juros, por meio 
da ampliação e da melhoria 
das garantias para opera-
ções de crédito rural, a MP 
vai expandir financiamentos 
e aumentar a competição no 
crédito rural.

Ao instituir o Fundo de 
Aval Fraterno (FAF), a MP 
pretende dar aos produtores 
“garantias solidárias” para 

MP deve ampliar créditos 
para fi nanciamento do 
agronegócio no país

a renegociação de dívidas e 
para a construção de estru-
turas para a armazenagem de 
cereais. “Para operacionali-
zação do FAF, os produtores 
devem formar associações. O 
aval coletivo será dado pelos 
produtores associados, por 
integrantes da cadeia pro-
dutiva, como fornecedores 
de insumos e beneficiadores 
de produtos agropecuários, 
e pelas instituições financei-
ras”, informou o ministério.

O fundo poderá ser criado 
com a participação de dois 
a dez produtores. Cada pro-
dutor pode entrar com até 
4% do financiamento total 

solicitado. Também podem 
participar credores e até 
instituições financeiras. A 
ideia é que o fundo sirva de 
garantia subsidiária para o 
pagamento de dívida, ou seja, 
depois que as garantias reais 
ou pessoais do devedor sejam 
acionadas.

“Se participamos do mesmo 
FAF e você deixa de pagar, o 
fundo comum fi ca comprome-
tido. A ideia é que é mais difícil 
você fi car inadimplente com o 
seu vizinho do que com o ban-
co”, explicou o subsecretário 
de Política Agrícola do Minis-
tério da Economia, Rogério 
Boueri. “Temos a convicção de 

A MP deve ampliar em R$ 5 bilhões os créditos de fi nanciamento para

o agronegócio no Brasil.

que os bancos vão olhar esses 
produtores com outros olhos”, 
acrescentou. A MP permitirá 
ao produtor rural desmembrar 

sua propriedade como forma 
de dar, como garantia para as 
operações de crédito, apenas 
um pedaço. Também permite 

a utilização de diversos títu-
los agrícolas para expandir o 
fi nanciamento do agronegó-
cio (ABr).  

O recém-empossado pro-
curador-geral da República, 
Augusto Aras, disse ontem (2) 
que “não há poder do Estado 
que esteja imune ao Ministério 
Público”, e que deve priorizar 
durante sua gestão o combate 
“intransigente à corrupção”. 
Em solenidade de posse na 
sede da PGR, em Brasília, Aras, 
dirigindo-se ao presidente 
Jair Bolsonaro, disse que “a 
sensibilidade e a experiência 
política de sua excelência, 
senhor presidente, sugere 
na ordem de prioridade das 
ações do Ministério Público o 
enfrentamento intransigente a 
corrupção”.

Antes, ele afi rmou que o 
“Ministério Público recebeu 
da Assembleia Nacional Cons-
tituinte a missão de ser um 
dos vetores da nacionalidade, 
permeando sua atuação junto 

O recém-empossado procurador-geral da República,

Augusto Aras.

A polícia de Hong Kong 
anunciou ontem (2) que lançou 
cerca de 1,4 mil bombas de gás 
lacrimogêneo e disparou mais 
de 1,3 mil balas de borracha 
durante os confrontos entre 
manifestantes pró-democracia 
e as forças de ordem. Os dados, 
que foram apresentados em 
uma coletiva de imprensa, es-
tabeleceram um novo recorde 
do uso dos equipamentos pela 
polícia em um único dia.

As autoridades também infor-
maram que 269 pessoas foram 
detidas, sendo 178 homens e 
91 mulheres com idades entre 
12 e 71 anos. As acusações 
variam de encontro ilegal até 
posse de armas. Na coletiva, 

a polícia defendeu as “regras 
de envolvimento com os ma-
nifestantes”, de acordo com 
os padrões internacionais. Um 
manifestante de 18 anos foi ba-
leado no tórax e está internado 
em estado crítico. Um vídeo que 
circula nas redes sociais mosra 
que o disparo foi feito de uma 
distância de cerca de um metro. 

A onda de protestos em Hong 
Kong já dura cerca de cinco 
meses e teve início por conta 
de uma lei que autorizava a ex-
tradição de suspeitos de crimes 
para a China continental, mas 
logo se tornou um movimento 
por eleições livres e contra o 
governo de Carrie Lam, que é 
apoiada por Pequim (ANSA).

Forças de ordem dispararam mais de 1,3 mil tiros.

Canabidiol pela internet
Desde ontem (2), pacientes em 

tratamento de saúde, a quem tenha 
sido receitado o uso de canabidiol, 
podem solicitar a importação de 
produtos feitos à base da subs-
tância por meio de formulário 
eletrônico. O novo guia de im-
portação mediante prescrição de 
profi ssional de saúde legalmente 
habilitado deve ser preenchido 
no Portal gov.br, pelo paciente 
ou por um representante legal 
devidamente constituído.

A Polícia Federal instaurou 
um inquérito para apurar a 
origem da substância, de as-
pecto oleoso, encontrada em 
diversas praias nordestinas. 
De acordo com informações 
divulgadas ontem (2) pela PF, 
a ação foi tomada assim que 
surgiram as primeiras notícias 
do aparecimento de manchas 
de óleo nas praias ainda no mês 
de setembro.

As investigações estão con-
centradas na Superintendência 
Regional da PF no Rio Grande 
do Norte, contando com a 
participação das áreas de com-
bate aos crimes ambientais, 
de inteligência e de perícia. A 

PF afi rma que as diligências 
estão em andamento e contam 
com a participação de diver-
sas instituições, dentre elas 
o Ibama, a Marinha do Brasil, 
Universidade Federal Rural de 
Pernambuco e o Ministério da 
Defesa.

O Ibama monitora a situação 
desde o dia 2 de setembro. As 
manchas chegaram a todos 
os estados do Nordeste, com 
exceção da Bahia. Uma inves-
tigação, com apoio do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, 
aponta que o petróleo que está 
poluindo todas as praias seja 
o mesmo, e a origem não é do 
Brasil (ABr).

O petróleo que está poluindo todas as praias

não tem origem no Brasil.
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Adema/Governo de Sergipe

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pretende concluir a 

votação em segundo turno até o próximo dia 10.

O plenário do Senado con-
cluiu a votação em primeiro 
turno da proposta que altera as 
regras da Previdência no país. 
O Senado ainda precisa aprovar 
a PEC em segundo turno para 
que a reforma da Previdência 
possa ser promulgada. Para o 
presidente do Senado, Davi Al-
columbre, a votação em segun-
do turno será até o próximo dia 
10. No entanto, governadores 
insatisfeitos com a regulamen-
tação da partilha do excedente 
da cessão onerosa querem adiar 
a votação para o dia 15. 

Em dois dias de sessão, o 
único destaque aprovado foi o 
que retirou a restrição do abo-
no salarial apenas para quem 
ganha até R$ 1.364,63. 

Com a aprovação do desta-
que, o abono salarial continuará 

a ser pago aos trabalhadores - 
com carteira assinada há pelo 
menos cinco anos - que rece-
bem até dois salários mínimos. 
A restrição do pagamento do 
abono salarial geraria economia 
de R$ 76,2 bilhões ao governo 
nos próximos dez anos, segun-
do o Ministério da Economia. 

O governo precisava de 49 
votos para derrubar o destaque 
apresentado pelo Cidadania e 
manter a restrição ao abono 
salarial, que constava do texto 
aprovado pela Câmara e pela 
CCJ do Senado, mas teve sete 
votos a menos que o necessário. 
O destaque obteve 42 votos 
sim (que manteria o texto da 
Câmara) e 30 votos não (que 
retiraria o ponto da reforma), 
mas a maioria foi insufi ciente 
para manter a restrição (ABr). 

Marcelo Camargo/ABr

Será um dinheiro novo para 

as prefeituras, que poderão 

investir da forma como achar 

melhor.

O relator do projeto que altera 
as regras de cobrança do ISS, de-
putado Herculano Passos (MDB-
-SP), disse que a aprovação de seu 
relatório pode benefi ciar cidades 
turísticas. “A mudança [para que 
o imposto passe a ser recolhido 
na localidade em que os serviços 
forem prestados] pode benefi ciar 
muito às cidades que recebem 
pessoas de fora. Todo [o tributo 
recolhido por] pagamento feito 
em hotéis, compras, restaurantes 
e bares fi cará na localidade”, co-
mentou o deputado ao participar 
de um almoço promovido pela 
Associação Brasileira da Indústria 
de Hotéis (Abih), em Brasília.

Atualmente, o ISS é cobrado 
pelo município onde funciona 
o prestador do serviço, e não 
onde o serviço é prestado ao 
consumidor fi nal. A regra em vi-
gor cria uma difi culdade para as 
empresas que atuam em âmbito 
nacional, como administradoras 
de cartão de crédito, forçadas a 
lidar com diferentes legislações. 
“A aprovação desta matéria 
será muito importante para o 
turismo, pois gerará riquezas 
nos destinos, no local onde os 
cartões de crédito são cobra-
dos”, disse Passos, classifi cando 
o potencial resultado da apro-
vação da mudança como uma 
“redistribuição de recursos”. 

C
am

ile
 P

an
ze

ra

Augusto Aras diz que PGR priorizará 
combate “intransigente à corrupção”

apresentaram e da qualifi cação 
do quadro do MP. Fez ainda 
um apelo aos procuradores 
para que continuem atuando 
com independência, altivez e 
bons propósitos, mas que, se 
necessário, atuem numa cor-
reção de rumos agora, antes 
de promover punição futura 
de eventuais erros. 

“É importante investigar, fa-
zer cumprir a lei, mas muitas ve-
zes se nós não estivermos num 
caminho não muito certo, que 
muita vezes estamos fazendo 
aquilo bem-intencionados, que 
possamos corrigir. Corrigir é 
muito melhor que uma possível 
sanção lá na frente”. Nascido 
em Salvador em 1958, Aras é 
mestre em direito econômico 
pela UFBA e doutor em direito 
constitucional pela PUC-SP. Ele 
ingressou no Ministério Público 
em 1987 (ABr).

a todos os poderes e setores 
da sociedade”. “Não há poder 
do Estado que esteja imune à 
ação do Ministério Público”. 
Entre as operações de com-
bate à corrupção, Aras citou 

nominalmente a Lava Jato, 
elogiando o ex-juiz Sergio 
Moro. 

O presidente Jair Bolsonaro, 
disse que a escolha por Aras não 
foi fácil diante dos nomes que se 

PF apura possível 
crime ambiental

em litoral brasileiro

Polícia de Hong Kong 
bate recorde no uso
de balas de borracha

Mudança na cobrança 
do ISS benefi ciará 
destinos turísticos

“O benefício será geral, pois o 
imposto fi cará nas cidades onde 
os planos de saúde, os leasing, 
consórcios são cobrados. Isso vai 
gerar recursos para municípios 
que não recebiam pela cobrança 
por estas operações. Será um 
dinheiro novo para as prefeituras, 
que poderão investir da forma 
como achar melhor”, acrescentou 
o deputado. Na última hora, os 
líderes partidários optaram por 
retirá-lo da pauta de votação 
por falta de consenso. Para ser 
aprovado, o relatório precisa de 
257 votos favoráveis.

Ao justifi car a retirada do item 
da pauta do dia, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), afi rmou que ainda não há 
acordo sobre o tema. “O relator 
na Câmara tirou do acordo que 
foi construído, inclusive, com as 
instituições fi nanceiras de fazer o 
pagamento. Sem esse acordo, no 
sistema de pagamento, não tem 
como executar, vai ser inócuo. O 
ISS vai ser arrecadado e vai fi car 
tudo bloqueado nos bancos”, 
afi rmou. (ABr).

Senado conclui votação 
da Previdência com 

rejeição de destaques


