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“Investir não é 
arriscado. Arriscado 
é trabalhar durante 
35 anos para outra 
pessoa e depois viver 
da previdência social”
Warren Buffet (1930)
Investidor norte-americano
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MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

Os órgãos da adminis-
tração federal deverão 
usar o pregão eletrô-

nico (processo eletrônico de 
licitação) para adquirir bens 
e serviços comuns. Editado 
no fim de setembro pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
o decreto entrou em vigor 
ontem (28). A exigência vale 
para órgãos da administração 
pública federal direta, autar-
quias, fundações e fundos 
especiais. Não abrange em-
presas públicas e sociedades 

Pregão eletrônico passa 
a ser obrigatório para 
administração federal

de economia mista, que têm 
regimes próprios de licitação.

Estados e municípios tam-
bém fi carão obrigados a licitar 
pelo pregão eletrônico caso 
usem recursos da União para 
as contratações. A exigência 
afetará as licitações locais 
em regime de convênios, de 
contratos de repasse ou de 
transferência de fundo fede-
ral. Até agora, a utilização do 
pregão eletrônico nas licitações 
federais era preferencial, mas 
não obrigatória. 

O decreto valerá para quase 
todas as compras federais, 
exceto em três situações: 
contratação de obras, loca-
ções imobiliárias e alienações 
e contratação e compra de 
bens e serviços especiais, in-
clusive os serviços especiais 
de engenharia. O decreto 
segue o entendimento do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) de que serviços co-
muns de engenharia podem 
ser contratados por meio de 
pregão eletrônico. 

Estados e municípios também fi carão obrigados a licitar pelo pregão eletrônico

caso usem recursos da União para as contratações.

Agora, os estudos técnicos 
preliminares serão obrigatórios 
para todas as contratações em 
que o procedimento for neces-
sário. Anteriormente, somente 

as licitações para soluções 
de tecnologia da informação 
exigiam o estudo, que orienta 
a elaboração do termo de re-
ferência. Outra mudança,  diz 

respeito ao orçamento sigiloso. 
O valor máximo ou o valor 
de referência não serão mais 
divulgados até o fi m da fase de 
lances (ABr).

Bolsonaro foi recebido em Abu Dhabi pelo príncipe herdeiro do 

país, Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Reunião do Copom
O Comitê de Política Monetária 

(Copom) inicia hoje (29) a penúl-
tima reunião deste ano para defi nir 
a taxa básica de juros da economia 
(Selic), atualmente em 5,5% ao ano. 
Amanhã (30), será anunciada a nova 
taxa. A última reunião deste ano 
será nos dias 10 e 11 de dezembro. 
Segundo a última pesquisa do Banco 
Central ao mercado fi nanceiro, a 
previsão é que a Selic caia para 5%, 
nesta semana, e para 4,5% ao ano, 
em dezembro.

O Ministério da Agricultura, 
Silvicultura e Pesca do Japão 
informou ontem (28) que 
passa de 1,5 bilhão de dólares 
a avaliação dos estragos cau-
sados ao setor pelos recentes 
tufões no país. O mais grave foi 
o Hagibis. Foram danifi cadas, 
no mínimo, 8,5 mil instalações 
agropecuárias — reservatórios 
e escoadouros —, com custo 
estimado de reparos na casa 
dos 440 milhões de dólares.

O total correspondente a ar-
roz, maçãs e diversos produtos 
agrícolas fi cou em torno de 97 
milhões de dólares, afetando 
mais de 14 mil hectares de ter-
ras de cultivo. Os estragos em 

estradas fl orestais, madeireiras e 
outras instalações relacionadas à 
silvicultura são avaliados em 320 
milhões de dólares. O montante 
de prejuízos em portos pes-
queiros e instalações de pesca 
equivale a 88 milhões de dólares.

Funcionários do ministério 
estimam que ainda haverá um 
aumento no total de perdas, 
especialmente em áreas onde 
ocorreu o transbordamento 
de rios. A conta dos estragos 
deixados pelo tufão Faxai em 
setembro chega a 468 milhões 
de dólares. As chuvas intensas 
da semana passada também 
provocaram grandes danos 
(NHK/ABr).

As chuvas intensas também provocaram grandes danos.

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que, disse ontem (28) que 
há a uma boa expectativa de 
chuvas para o próximo verão. 
Na sua avaliação, deve haver 
recuperação dos reservató-
rios das usinas hidrelétricas 
nós próximos meses, apesar 
da baixa nas precipitações 
ter levado a Aneel a acionar 
a bandeira tarifária vermelha. 

“As expectativas são posi-
tivas no sentido do regime 
de chuvas para o próximo 
período de verão”, disse ao 

A menos de uma semana para 
o Enem, cerca de 1,2 milhão de 
participantes ainda não sabem 
onde farão a prova, de acordo 
com o Inep. Esses estudantes 
ainda não acessaram o Cartão 
de Confi rmação da Inscrição, 
que está disponível na Página 
do Participante e no aplicativo 
do Enem, que pode ser baixado 
nas plataformas Apple Store e 
Google Play.

Segundo balanço, 3,9 milhões 
de participantes, o equivalente 
a mais de 76% dos quase 5,1 
milhões de inscritos no Enem 
2019, acessaram o Cartão até 
a manhã de ontem (28). Além 
do local de prova, os estudan-
tes podem conferir, no cartão, 
o número da sala onde farão 
o exame; a opção de língua 
estrangeira feita durante a ins-
crição; e o tipo de atendimento 
específi co e especializado com 
recursos de acessibilidade. As 

provas serão aplicadas nos dias 
3 e 10 de novembro em 1.727 
municípios.

Quem precisa comprovar 
presença no dia de prova do 
Enem deve imprimir a Decla-
ração de Comparecimento per-
sonalizada, também disponível 
na Página do Participante. Para 
esses casos, de acordo com 
o Inep, é indispensável que 
a declaração seja impressa e 
entregue ao aplicador no dia 
do exame.

O Inep recomenda que os 
participantes imprimam o car-
tão de confi rmação e, aqueles 
que precisam, imprimam a 
declaração de comparecimento 
e levem os dois para a aplicação 
do exame. No dia do Enem, a 
dica é chegar no local com an-
tecedência. Os portões abrirão 
às 12h, pelo horário ofi cial de 
Brasília, e serão fechados às 
13h (ABr).

No dia do Enem, a dica é chegar no local com antecedência.

A implementação de medidas 
estabelecidas pelo Tratado 
Internacional para Controle 
do Tabaco, como os aumentos 
de preços e impostos, reduzi-
ram em até 40% o número de 
fumantes no país, de acordo 
com a médica do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) 
Tania Cavalcante. Segundo 
ela, também contribuem para 
o alerta do perigo do tabaco, as 
advertências sanitárias nas em-
balagens também, a proibição 
de saborização dos cigarros e 
a proibição das propagandas.

“Apesar de o Brasil ter redu-
zido muito a prevalência de fu-
mantes para 9,3%, em números 
absolutos são 19 milhões de pes-
soas, então precisamos ajudar 
esses fumantes a deixarem de 
fumar e muitos deles precisam 
de tratamento, que é oferecido 
pelo SUS. Embora ainda tenha-

Hoje são 157 mil mortes anuais devido ao tabagismo,

todas evitáveis.

Valdenio Vieira/PR

Kim Kyung-Hoon/Reuters
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Ministro de Minas e Energia, 

Bento Albuquerque.
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Em visita ofi cial aos Emirados 
Árabes Unidos, o presidente 
Jair Bolsonaro fi rmou oito atos 
bilaterais com o país do Oriente 
Médio em várias áreas como 
paz e segurança, cooperação 
econômica, inteligência artifi -
cial, meio ambiente e defesa. A 
comitiva brasileira foi recebida, 
no domingo (27), em Abu 
Dhabi, pelo príncipe herdeiro 
do país, Xeique Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan.

Para despertar o interesse 
das companhias em expandir as 
atividades no Brasil, foi fi rmado 
entendimento para a troca de 
informação sobre o ambiente 
de negócio e oportunidades de 
investimentos nos dois países, 
por meio de compartilhamento 
de experiências e de melhores 
práticas empresariais. Na área 

Medidas antitabaco diminuíram em 
40% o número de fumantes no Brasil

existe pressão da indústria do 
tabaco, já que muitas das medi-
das dependem de leis. “Hoje são 
157 mil mortes [anuais] devido 
ao tabagismo, todas evitáveis, e 
um gasto de R$ 57 bilhões com 
as doenças por ano”.

A médica ressaltou que é 
preciso ainda fi car atento aos 
cigarros eletrônicos, que têm 
sido difundidos como algo 
interessante para reduzir os 
danos aos fumantes, mas que 
é igualmente perigoso. 

“São vendidos em lojas vis-
tosas, são coloridos, bonitos, 
tentando passar uma percep-
ção para a população de que 
aquilo não tem dano, mas tem. 
Estamos vendo nos Estados 
Unidos crianças e adolescentes 
morrendo por dano pulmonar 
e ninguém sabe o que está 
acontecendo exatamente”, 
destacou (ABr).

mos muitos desafi os, não temos 
propaganda e promoção dos 
produtos de tabaco”, disse du-
rante o Simpósio Internacional 
Sobre Formas Alternativas de 
Exposição ao Tabaco.

As medidas adotadas, in-
cluindo a proibição de fumo em 

locais fechados, estão fazendo 
o efeito previsto e mudando a 
percepção da sociedade de que 
fumar não é glamoroso e positi-
vo e sim um problema de saúde 
pública. Para Tania, as medidas 
preventivas contra o tabaco não 
foram adotadas antes porque 

Japão: passam de
US$ 1,5 bi prejuízos 

causados por calamidades

Enem: 1,2 milhão de inscritos 
não sabem local da prova

Brasil assina acordos 
bilaterais com Emirados 

Árabes e Catar

Ministro comenta 
bandeira vermelha 

para energia elétrica
comentar a alta dos preços 
da eletricidade, após par-
ticipar da aberura da 19ª 
Conferência Internacional 
Datagro sobre Açucar Etanol.  
A  Aneel informou que a ban-
deira tarifária para o mês de 
novembro será a vermelha, 
no patamar 1, quando há um 
acréscimo de R$ 4 para cada 
100 quilowatts-hora (kWh) 
consumidos. 

Albuquerque disse que 
a decisão foi tomada em 
cumprimento às normas que 
regulam o setor. Entretanto, 
é esperada uma melhora nos 
próximos meses. “As expec-
tativas hidrológicas são até 
positivas, mas nós trabalha-
mos com fatos. Então, como 
nós estamos cumprindo a 
norma, [adotamos] a bandeira 
vermelha”, ressaltou.

As cores verde, amarela 
ou vermelha (nos patamares 
1 e 2) indicam se a energia 
custará mais ou menos em 
função das condições de gera-
ção. Os recursos pagos pelos 
consumidores vão para uma 
conta específica e depois são 
repassados às distribuidoras 
de energia para compensar o 
custo extra da produção de 
energia em períodos de seca 
(ABr).

de defesa, os dois países pre-
tendem constituir um fundo 
para expansão da capacidade 
produtiva do setor no Brasil. 

Há mais de 10 anos um chefe 
de Estado brasileiro não visita-
va os Emirados Árabes Unidos, 
segundo maior parceiro do 
Brasil na região. Já o Brasil é 
o principal parceiro do país na 
América Latina. No domingo 
(27), o presidente brasileiro 
se reuniu com empresário no 
Seminário Empresarial Brasil-
-Emirados Árabes Unidos, e se 
encontrou com atletas brasilei-
ros e dos emirados praticantes 
de jiu-jitsu. Cerca de 10 mil 
brasileiros vivem nos Emirados 
Árabes.

Já no Catar, foi assinado on-
tem (28) acordo para a isenção 
de visto de entrada nos países 
de turistas, pessoas em trânsito 
ou em viagens de negócios. A 
medida é recíproca. Esse é 
um dos seis acordos fi rmados 
durante a vista do presidente 
Jair Bolsonaro ao país. Ele foi 
recepcionado em Doha pelo 
emir do Catar, Xeique Tamin 
Bin Hamad Al Thani, no Palácio 
Real, onde fi rmaram acordos 
de cooperação em áreas como 
defesa, saúde e serviços aéreos 
(ABr). 


