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“Não há comparação 
entre o que se perde 
por fracassar e o 
que se perde por 
não tentar”.
Francis Bacon (1561/1621)
Filósofo e politico inglês
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O plenário do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF) decidiu ontem 

(9), por 8 a 1, manter a 
obrigatoriedade de estados 
produtores de petróleo re-
passarem 25% dos royalties a 
que têm direito para todos os 
municípios de seu território.

A norma, prevista na Lei 
7.990/1989, era questionada 
no Supremo desde 2012 pelo 
estado do Espírito Santo, que 
argumentava não caber a uma 
lei federal estabelecer os cri-
térios para a distribuição dos 
royalties entre os municípios.

STF: estados devem 
repassar a municípios 25% 
dos royalties do petróleo

Para o relator da matéria, 
ministro Edson Fachin, no 
entanto, a legislação pertinente 
à distribuição de royalties do 
petróleo é sim de competên-
cia federal, motivo pelo qual 
“é constitucional a imposição 
por este instrumento legal 
[Lei 7.990/1989] de repasse 
de parcela das receitas trans-
feridas aos estados para os 
municípios”.

Fachin foi seguido por Ale-
xandre de Moraes, Luís Roberto 
Barroso, Rosa Weber, Cármen 
Lúcia, Ricardo Lewandowski e 
Dias Toffoli. Apenas o ministro 

Marco Aurélio Mello divergiu, 
por considerar que caberia aos 
estados defi nirem os critérios 
para o repasse dos royalties a 
municípios. Os ministros Luiz 
Fux e Celso de Melo não par-
ticiparam.

O Artigo 20 da Constituição 
assegura participação nos 
resultados da exploração de 
petróleo a todos os estados e 
municípios em cujo território 
se dê a atividade exploratória. 
A Lei 7.990/1989, contudo, 
prevê a redistribuição de 25% 
dos royalties que cabem aos es-
tados para todos os municípios 

A norma era questionada no Supremo desde 2012 pelo estado do Espírito Santo.

de seu território, e não só para 
os produtores de petróleo. Para 

esse repasse, foram estabeleci-
dos os mesmos critérios usados 

para a repartição de receitas 
do (ICMS) (ABr).

O americano John Goodenou-
gh, Prêmio Nobel de Química 
deste ano, disse que quando 
contribuiu para o desenvolvi-
mento das baterias usadas em 
telefones celulares, notebooks 
ou carros elétricos (íon de lítio) 
não imaginava a importância 
que viriam a ter. 

Destacou que elas hoje têm 
grande importância, onde quer 
que sejam usadas, feitas de íon 
de lítio ou de outros materiais. O 
prêmio, anunciado ontem (9), 
foi concedido a Goodenough, 
de 97 anos, juntamente com o 

britânico Stanley Whittigham e 
o japonês Akira Yoshino.

“Temos de aprender a viver 
da energia que vem do sol e só 
conseguiremos fazer isso se 
aprendermos a armazenar a 
energia. Por isso, precisamos de 
baterias”, acrescentou. Sobre o 
reconhecimento por parte da 
academia sueca, Goodenough 
diz que receber o Nobel “é 
uma boa razão para viver até 
os 97 anos”. A Academia Sue-
ca disse que esses cientistas 
contribuíram para um “mundo 
recarregável” (NHK/ABr).

John Goodenough, Prêmio Nobel de Química.

O bispo emérito do Xingu, 
Erwin Kräutler, afi rmou ontem 
(9) que a ordenação de homens 
casados como padres, é a úni-
ca alternativa para garantir 
a presença da Igreja Católica 
na Amazônia. Essa é uma das 
propostas mais polêmicas em 
discussão no Sínodo dos Bispos 
dedicado à maior fl oresta tropi-
cal do planeta e já provocou até 
acusações de heresia por parte 
do clero ultraconservador.

“Digo com toda a sinceridade: 
não existe outra possibilidade, 
os povos indígenas não enten-
dem o celibato. Quantas vezes, 
chegando em um vilarejo, me 
perguntaram onde estava minha 
esposa. Quando ouviam que eu 
não era casado, eles se enterne-
ciam como se eu lhes desse pena 
e diziam ‘pobrezinho’”, contou 
Kräutler no Sínodo.

A ideia em discussão na 

assembleia episcopal prevê a 
extensão do sacerdócio aos 
chamados “viri probati”, ho-
mens casados (preferivelmente 
indígenas), de fé comprovada 
e capazes de administrar espi-
ritualmente uma comunidade 
de fi éis. “O povo indígena não 
consegue entender essa coisa, 
que o homem não seja casado, 
que não tenha uma mulher”, 
acrescentou o bispo emérito 
do Xingu. 

“Para a Igreja Católica, a 
Eucaristia está no centro, mas 
colocamos o celibato acima da 
Eucaristia”, acrescentou. Outra 
proposta em discussão no Sí-
nodo é a criação de diaconisas 
que possam presidir cerimônias 
litúrgicas. “Dois terços dessas 
comunidades sem sacerdotes 
são coordenados por mulheres, 
então devemos pensar nisso”, 
disse Kräutler (ANSA).

Impostômetro em 1,9 trilhão 
O Impostômetro da Associação 

Comercial atingiu a marca de R$ 
1,9 trilhão ontem (9), às 23h. Em 
2018, o volume que corresponde 
ao total de impostos, taxas, multas 
e contribuições pagas desde o pri-
meiro dia do ano, foi alcançado no 
dia 23. Mesmo tendo em discussão, 
a reforma tributária, essencial para 
o país, ainda não se vislumbra 
um trabalho para uma possível 
redução imediata carga tributária. 

O ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, disse ontem 
(9) que o óleo que vazou e 
que atinge diversas praias no 
litoral do Nordeste vem “muito 
provavelmente” da Venezuela. 
Ele citou estudo da Petrobras, 
ao participar de audiência pú-
blica na Câmara dos Deputados.

“Esse petróleo que está vindo, 
muito provavelmente da Vene-
zuela, como disse o estudo da 
Petrobras, é um petróleo que 
veio por um navio estrangeiro, 
ao que tudo indica, navegando 
próximo à costa brasileira, com 
derramamento acidental ou não, 
e que nós estamos tendo enorme 
difi culdade de conter”, disse.

Segundo o balanço mais re-
cente do Ibama, a mancha de 
óleo atingiu 138 localidades em 
62 cidades de nove estados da 

Região Nordeste.
O ministro salientou a difi -

culdade em solucionar o pro-
blema, uma vez que a origem 
do vazamento é indetermina-
da e desconhecida. Até esta 
segunda-feira (7), a Petrobras 
já havia recolhido 133 toneladas 
de resíduos. 

Segundo o Ibama, o material 
oleoso é petróleo cru e, desde o 
dia 2 de setembro, se espalhou 
pelo litoral de Alagoas, Bahia, 
Ceará, Maranhão, Paraíba, Per-
nambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe. Ao participar de 
uma audiência pública realizada 
pela na Câmara, o presidente 
da Petrobras, Roberto Castello 
Branco, disse que análises la-
boratoriais confi rmaram que a 
substância não provém da pro-
dução da estatal brasileira (ABr).

A produção de motocicletas 
em setembro chegou a 92.894 
unidades, 15,1% maior na 
comparação com o mesmo mês 
do ano passado. De janeiro a 
setembro foram produzidas 
836.450 unidades, o que cor-
responde a uma alta de 7,5% 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado, de 
777.779 unidades. Os dados 
foram divulgados ontem (9), 
pela Abraciclo.

Segundo o balanço mensal 
da entidade, as vendas para 
as concessionárias totalizaram 
95.282 unidades, resultando 
em um aumento de 24,2% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado, de 76.695 unidades, 
e queda de 9% na compara-
ção com agosto, de 104.649 
unidades. No acumulado do 
ano foram vendidas 816.064 

No acumulado do ano foram vendidas 816.064 motocicletas no 

atacado, volume 14,7% superior ao mesmo período de 2018.

A infraestrutura brasileira 
poderá se benefi ciar da queda 
das taxas de juros de outros 
países. Na avaliação do minis-
tro da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, esse cenário 
representará uma janela de 
oportunidades para que o país 
acabe se tornando uma opção 
mais rentável para investidores 
estrangeiros. Mas para que 
isso aconteça, é fundamental 
que o país continue apresen-
tando projetos “organizados, 
sofi sticados” e dentro de uma 
estratégia bem planejada.

A fi m de aproveitar essa opor-
tunidade, Freitas tem cobrado 
“esmero” de sua equipe, no 
sentido de “estabelecer e cons-
truir os melhores projetos”. 
Segundo ele, o retorno tem sido 

Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
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Mesmo com fraca exportação, produção de 
motocicletas aumentou 15,1% em setembro

a agosto que foi de 3.566 unida-
des. No acumulado de 2019, o 
volume exportado foi de 29.136 
unidades, representando uma 
queda de 49% na comparação 
com o mesmo período de 2018, 
de 57.131 unidades.

De acordo com o presidente 
da Abraciclo, Marcos Fer-
manian, a oferta de crédito 
é o principal motivo para o 
crescimento dos números do 
setor, que, aliado às taxas de 
juros mais atraentes, incentiva 
os proprietários a trocarem 
as motocicletas por modelos 
mais novos e zero quilômetro. 
Pelas projeções da Abraciclo, 
a produção de deve ser de 
1.100.000 unidades em 2019, 
o que representa uma alta de 
6,1% na comparação com o 
volume de 2018, de 1.036.788 
unidades (ABr).

motocicletas no atacado, volu-
me 14,7% superior ao mesmo 
período de 2018, com 711.644 
unidades.

As exportações em setembro 

atingiram as 2.390 unidades, 
o que mostra uma queda de 
28,4% na comparação com o 
mesmo mês de 2018, de 3.336 
unidades, e de 33% em relação 

Índios não entendem 
celibato, diz bispo no Sínodo

“Temos de aprender a viver 
da energia que vem do sol”

Assembleia  prevê a extensão do sacerdócio aos chamados

“viri probati”, homens casados.

Óleo no Nordeste vem 
“muito provavelmente” 

da Venezuela

Queda de juros no 
exterior ‘benefi ciará’ 

infraestrutura

excelente. “O que temos ouvido 
[dos investidores estrangeiros] 
é que os projetos estão organi-
zados e sofi sticados. Mas o mais 
importante é que não se trata 
de um set list de projetos; de 
um conjunto de projetos alea-
toriamente escolhidos. 

São projetos com poder de 
transformar a logística e a 
infraestrutura, que vão atingir 
em cheio nossos objetivos 
estratégicos e nossa política 
de estrutura. Vão atuar no 
rebalanceamento e reequilí-
brio da matriz porque teremos 
participação maior dos modos 
ferroviário e hidroviário, com 
crescimento da navegação de 
cabotagem”, argumentou.

A expectativa do ministro 
é a de fazer vários leilões até 
2022, para repassar à iniciativa 
privada diversos empreendi-
mentos. Estão nos planos 41 
aeroportos; mais de 16 mil 
km de rodovias; mais de 3 mil 
km de ferrovias; “dezenas” de 
arrendamentos portuários, 
além da desestatização de com-
panhias docas. “Tem todo um 
ambiente de negócio que está 
sendo construído, para trazer, 
ao investidor, uma sensação de 
segurança”, disse (ABr).

Ministro do 

Meio Ambiente, 

Ricardo Salles, 

em audiência 

na Câmara.


