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“Nós, os cidadãos, 
somos os legítimos 
senhores do Congresso 
e dos tribunais, não para 
derrubar a Constituição, 
mas para derrubar os 
homens que pervertem a 
Constituição”.
Abrahan Lincoln (1809/1865)
16º presidente dos Estados Unidos

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular

MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

A aprovação do texto 
base da reforma da 
Previdência sinalizou 

positivamente para o merca-
do e, logo, o governo vai par-
tir para as outras reformas, 
como a tributária e a admi-
nistrativa, disse o presidente 
Jair Bolsonaro. “A tributária 
sempre é complicada, há 
muito tempo se tenta e não 
se consegue. Acredito eu 
que a administrativa vai ser 
de menos difícil tramitação”, 
disse em entrevista à im-
prensa, durante sua viagem 
ao Japão.

Bolsonaro agradeceu a 
articulação do presiden-
te do Senado, Davi Alco-

Governo vai partir para as 
outras reformas, como a 
tributária e a administrativa

lumbre.“[Devemos a reforma] 
ao parlamento brasileiro, a 
conscientização da maioria 
que essas reformas são ne-
cessárias para que o Brasil 
não corra risco econômico 
no futuro”, disse. Também 
explicou a decisão do seu 
fi lho, Eduardo, de abrir mão 
da indicação para a embaixada 
do Brasil em Washington para 
se dedicar à sua atuação no 
parlamento. “[Ele tem que ter] 
serenidade, tranquilidade, 
vai ter problema pela frente, 
é uma bancada grande, mas 
acho que ele tem capacidade, 
pela sua experiência, de bem 
conduzir o partido”.

O presidente está em viagem 

ofi cial de dez dias por cinco 
países da Ásia e Oriente Mé-
dio. No seu primeiro destino, 
o Japão, Bolsonaro participou 
da cerimônia de ascensão ao 
trono do imperador japonês 
Naruhito, em Tóquio, e se 
reuniu com o presidente da 
Ucrânia, Volodymyr Zelenski. 
Ontem (23), Bolsonaro se reu-
niu com o primeiro-ministro 
do Japão, Shinzo Abe, na bus-
ca por novos negócios com o 
país asiático. A exportação de 
carne brasileira e acordos em 
ciência e tecnologia estiveram 
na pauta.

Bolsonaro também se en-
controu com representantes 
da comunidade brasileira no 

Bolsonaro está em viagem ofi cial de dez dias por cinco países

da Ásia e Oriente Médio.

Japão e com empresários 
japoneses. Mais de 200 mil 
brasileiros vivem no Japão, 
ficando atrás apenas das 
colônias brasileiras nos Es-

tados Unidos e no Paraguai. 
Também participa de um 
banquete oferecido pelo 
primeiro-ministro a todos os 
chefes de Estado presentes 

na entronização do impera-
dor. A comitiva presidencial 
parte para a China, depois 
Emirados Árabes, Catar e 
Arábia Saudita (ABr).

A empresa ítalo-argentina 
Techint é um dos alvos da 67ª 
fase da Operação Lava Jato, 
defl agrada na manhã de ontem 
(23) pela Polícia Federal e que 
apura crimes de corrupção 
e lavagem de dinheiro. A PF 
cumpriu 23 mandados de busca 
e apreensão em São Paulo, Rio 
de Janeiro e Paraná, e a Justiça 
Federal bloqueou R$ 1,7 bilhão 
dos investigados. 

A suspeita é de que a Techint 
tenha pagado R$ 60 milhões 
em propinas para dirigentes 
da Petrobras. Entre os inves-
tigados estão ex-funcionários 
da estatal, intermediários do 
grupo ítalo-argentino e repre-
sentantes de duas consultorias. 
A nova fase da Lava Jato foi 
batizada como “Tango & Cash”, 
nome que, de acordo com a PF, 
“remete aos valores de paga-
mento das propinas e ao fato 

de que a empresa envolvida 
na investigação pertence a um 
grupo ítalo-argentino”.

“A fim de dar aparência 
de licitude ao pagamento de 
propinas, o grupo empresarial 
investigado repassava valores 
via empresas offshore a ex-
-diretores e ex-gerentes da 
Petrobras, mediante a celebra-
ção de contratos fraudulentos 
de assessoria/consultoria”, 
afi rma a PF. A Techint também 
é acusada de integrar o cartel 
envolvido em esquemas de 
corrupção na Petrobras. 

A empresa foi fundada em 
Milão, em 1945, e atua nos se-
tores de siderurgia, mineração, 
engenharia e construção. Sua 
trajetória sempre foi intima-
mente ligada à América Latina, 
especialmente à Argentina, 
onde a companhia também tem 
sede (ANSA).

Sede da Polícia Federal em São Paulo.

Presidente em exercício, Hamilton Mourão.

Tiro com arco
Os brasileiros Juan Urrejola e Marcus 

Vinícius D’Almeida garantiram o pri-
meiro ouro para o país na modalidade ao 
vencerem ontem (23) a dupla italiana 
Mauro Nespolil e Fabio Tomasulo, na 
fi nal da prova de arco recurvo misto 
(atletas com e sem defi ciência), nos 
Jogos Mundiais Militares (JMM), na 
cidade de Wuhan, na China.  A parce-
ria verde e amarela derrotou a dupla 
adversária por 5 a 4, garantindo o lugar 
mais alto do pódio. Os italianos fi caram 
com a prata; os franceses com o bronze.

Ricardo Botelho/Brazil Photo
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A decisão da Anvisa para 
autorizar ou não plantio de 
Cannabis sativa e o registro de 
medicamentos à base de cana-
bidiol - substância derivada da 
Cannabis, planta popularmente 
conhecida como maconha -, 
deve ser concluída até o dia 12 
de novembro. A expectativa do 
presidente da Anvisa, William 
Dib, é a de que “o bom senso 
prevaleça” e a matéria seja apro-
vada pela diretoria da agência.

Dois regulamentos estão 
tramitando sobre a questão. 
Um para autorizar o plantio e 
outro para autorizar o registro 
de medicamentos à base da 
Cannabis sativa. “Dois diretores 

Diretor da Anvisa,

William Dib.

Vossa Majestade do Futebol, 
Edson Arantes do Nascimento, 
o Rei Pelé completou 79 anos 
ontem (23). O jogador marcou 
1.282 gols em toda a carreira. 
O eterno camisa 10 do Brasil 
foi homenageado nas redes 
sociais por diversos clubes e 
instituições. A Fifa publicou um 
vídeo do jogador com a legenda 
“o único jogador a vencer três 
copas do mundo”. 

A mensagem faz referência 
aos titulos conquistados pela 
seleção canarinho em 1958 
(Suécia), 1962 (Chile) e 
1970 (México). O talento de 
Pelé também foi celebrado 
pela CBF que postou uma 
fotografi a do Rei, diante da 
Taça Jules Rimet, junto à 
mensagem “o aniversário é 
dele, mas o presente sempre 
foi nosso” (ABr). 

O presidente em exercício, 
Hamilton Mourão, viajou na 
tarde de ontem (23) para 
Lima, no Peru, onde tem reu-
nião sobre a venda de subma-
rinos para a Marinha peruana 
e encontro com autoridades 
e empresários daquele país. 
Com a sua saída do Brasil e 
como o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, também está 
em viagem internacional, o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, assumiu a Pre-
sidência da República.

Mourão responde pelo coman-
do do Executivo com a viagem 
do presidente Jair Bolsonaro, 
que faz um giro de dez dias por 
cinco países da Ásia e do Oriente 
Médio. A previsão é que retorne 
ao Brasil no dia 31. Depois do 
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O Banco Central (BC) defi niu 
as regras para a divulgação 
das taxas de conversão de 
gastos em moeda estrangeira 
em cartão de crédito de uso 
internacional. Em circular 
publicada na edição de ontem 
(23) do DOU, o BC determina 
que a taxa de conversão do 
dólar deve fi car disponível nos 
canais remotos de atendimento 
ao cliente, inclusive por meios 
eletrônicos, com acesso direto 
ao público no menu relativo a 
cartões de uso internacional.

A divulgação das taxas de 
conversão deve ser realizada 
independentemente de iden-
tifi cação ou autenticação do 

O cliente fi cará sabendo já no dia seguinte quanto vai 

desembolsar em reais.

Marcello Casal Jr/ABr

Presidente em exercício, Hamilton Mourão 
viaja para o Peru e Alcolumbre assume

vendidos a outros países. “O 
Peru teria que usar o casco e 
aí agregar novos equipamen-
tos, vai pagar pelo casco”, 
explicou ao deixar o Palácio 
do Planalto, antes da viagem. 
O Brasil também está em con-
tato com outros países, como 
Argentina e Chile, para tratar 
dessa cooperação.

Além disso, Mourão se 
reúne com o presidente do 
Conselho de Ministros, com 
o presidente do Peru, Martín 
Vizcarra, com empresários 
peruanos e com os coman-
dantes das forças armadas 
locais, esse último encontro 
para tratar de problemas de 
fronteira. A previsão é que o 
vice-presidente retorne ao 
Brasil amanhã (25) (ABr).

vice-presidente e dos presiden-
tes da Câmara e do Senado, o 
próximo na ordem de sucessão 
do cargo é o presidente do STF.

De acordo com Mourão, a 
Marinha do Brasil tem sub-
marinos que não são mais 
utilizados e que podem ser 

Rei Pelé: o único a 
conquistar três Copas

Empresa italiana é alvo 
de nova fase da Lava Jato

Anvisa: registro do 
canabidiol é questão

de ‘bom senso’

Regras para divulgação 
de taxa de câmbio de 

cartão de crédito
pediram vista do caso separa-
damente mas, considerando o 
prazo regimental, acredito que 
no máximo até 12 de novembro 
será defi nida a votação”, disse 
Dib ontem (23), após participar 
do Fórum Terapias Gênicas 
Avançadas: Geração de valor na 
jornada do paciente e do sistema 
de saúde, em Brasília.

Às famílias dos que dependem 
desse tipo de medicamento – 
usado para o tratamento de 
doenças e sintomas relaciona-
dos à epilepsia, Mal de Parkin-
son, esquizofrenia, autismo, 
ansiedade, insônia, dores e 
infl amações, além de náuseas, 
vômitos e espasmos causados 
por quimioterapia, inapetência 
– o presidente da Anvisa pediu 
paciência, “porque a espera 
resultará em uma proposta mais 
bem elaborada”.

Às pessoas radicais ao uso 
desse tipo de medicação, Dib 
sugere que “estudem mais, 
leiam mais e absorvam mais” 
as informações sobre o tema. 
“Discussões como essa já 
aconteceram há mais de 100 
anos, quando os opiáceos foram 
transformados em substâncias 
importantes para a analgesia, 
para terapias alternativas. Hoje 
em dia já existem mais de 350 
medicamentos aprovados e 
registrados no Brasil, que têm 
origem nos opiáceos (ABr).

usuário, diz a circular. Além 
disso, a taxa de conversão 
deve ter quatro casas decimais 
e deve ser divulgada tanto 
em formato de dados abertos 
(acesso livre para modifi cação 
e compartilhamento), quanto 
em formato fi nal para utilização 
direta pelo público.

Quanto ao histórico, a circu-
lar determina que a informação 
deve abranger as taxas de con-
versão praticadas, no mínimo, a 
partir de 1º de março de 2020, 
até 30 de agosto de 2020. A par-
tir de 1º de setembro de 2020, 
o histórico deve abranger as 
taxas de conversão praticadas, 
no mínimo, nos últimos 180 
dias. O BC também determina 
que o histórico deve conter a 
opção para a consulta da última 
taxa de conversão disponível.

A circular detalha norma 
defi nida no fi nal do ano passa-
do.  A medida passa a valer a 
partir a partir de 1º de março 
de 2020. Com essa medida, o 
cliente fi cará sabendo já no dia 
seguinte quanto vai desem-
bolsar em reais, eliminando a 
necessidade de eventual ajuste 
na fatura subsequente (ABr).

Roberto Jayme/Arquivo Reuters


