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“Antes de diagnosticar 
a si mesmo com 
depressão ou baixa 
auto-estima, primeiro 
tenha certeza de que 
você não está, de fato, 
cercado por idiotas”.
Sigmund Freud (1856/1939)
Criador da psicanálise
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Com a ajuda dos di-
videndos de bancos 
públicos, o Governo 

Central (Tesouro, Previdên-
cia e Banco Central) obteve, 
em setembro, o menor défi cit 
primário em quatro anos. No 
mês passado, as contas fi ca-
ram negativas em R$ 20,372 
bilhões. O resultado foi 14% 
melhor que o do mesmo mês 
do ano passado, já descontada 
a infl ação ofi cial pelo IPCA.

Para meses de setembro, o 

Governo Central
tem menor défi cit para 
setembro em quatro anos

resultado foi o melhor desde 
2015, quando o Governo Cen-
tral tinha registrado défi cit de 
R$ 7,182 bilhões. Nos nove pri-
meiros meses do ano, acumulou 
défi cit primário de R$ 72,469 
bilhões. Esse é o melhor resul-
tado para o período desde 2015 
(défi cit de R$ 24,564 bilhões). 
O défi cit primário é o resultado 
negativo nas contas do governo 
desconsiderando o pagamento 
de juros da dívida pública. 

O Orçamento Geral da União 

deste ano estabelece que o 
Governo Central fechará 2019 
com défi cit primário de R$ 
139 bilhões. Para alcançar 
essa meta, o governo teve de 
contingenciar (bloquear) R$ 
30 bilhões do Orçamento no 
fim de março. Nos últimos 
meses, a equipe econômica 
liberou recursos, graças aos 
dividendos de estatais e a 
recursos do petróleo. O total 
contingenciado em outubro 
estava em R$ 17,111 bilhões.

O resultado foi 14% melhor que o do mesmo mês do ano passado, já descontada

a infl ação ofi cial.

Em setembro, as receitas 
subiram R$ 3,6 bilhões acima da 
infl ação na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. O 
principal motivo foi o pagamen-

to de R$ 5 bilhões de dividendos 
de bancos ofi ciais – R$ 3 bilhões 
da Caixa e R$ 1,8 bilhão do BN-
DES. Os dividendos são a par-
cela do lucro que as empresas 

pagam aos acionistas. No caso 
das estatais federais, o principal 
acionista é o Tesouro Nacional, 
que recebe os recursos e refor-
ça o caixa (ABr).

No último dia de sua viagem 
à Ásia e ao Oriente Médio, o 
presidente Jair Bolsonaro as-
sinou ontem (30) acordos com 
a Arábia Saudita e disse que o 
Brasil tem “um mar de opor-
tunidades” e muito a oferecer 
aos investidores. “O Brasil está 
no caminho certo, hoje há uma 
independência de verdade en-
tre os podereso, onde cada um 
trabalha voltado para o mesmo 
norte: o desenvolvimento do 
nosso país”, disse durante par-
ticipação em um fórum sobre 
investimentos futuros.

“Nenhum país do mundo tem 
o que nós temos, com toda a 
certeza, uma das melhores 
terras agricultáveis do mundo, 
que pode garantir aos senhores 
a segurança alimentar. No to-
cante à carne também, temos 

Bolsonaro participou de jantar com autoridades e investidores 

de diversos países.

O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, pediu ao procurador-
-geral da República, Augusto 
Aras, que abra um inquérito 
para apurar “todas as circuns-
tâncias” da citação do nome do 
presidente Jair Bolsonaro nas 
investigações sobre a morte de 
Marielle Franco, vereadora do 
Rio de Janeiro assassinada em 
14 de março do ano passado.

Por meio de ofício encami-
nhado a Aras ontem (30), Moro 
diz que uma “inconsistência” 
em torno da citação do nome 
de Bolsonaro nas investigações 
pode ensejar eventuais crimes 
de obstrução de Justiça, falso 
testemunho e denunciação 
caluniosa, tendo o presidente 
como vítima, motivo pelo qual 
estaria atraída a competência 
da Justiça Federal, da Polícia 
Federal e do MP Federal para 
atuar no caso. 

“Para que os fatos sejam devi-
da e inteiramente esclarecidos, 
por investigação isenta, venho 

Melhores do mundo
A atacante Marta e o goleiro Alisson 

foram indicados na manhã de ontem (30) 
ao Globe Soccer Awards, uma premiação 
destinada aos melhores jogadores do 
mundo.Concorrendo com o brasileiro 
Alisson estão o argentino Lionel Messi, 
os portugueses Cristiano Ronaldo e 
Bernardo Silva, o egípcio Mohamed 
Salah e o senegalês Sadio Mané. Marta 
vai disputar o prêmio de melhor jogadora 
de 2019 com Ada Hegerbert (Noruega), 
Lucy Bronze (Inglaterra), Alex Morgan 
(EUA). Será no dia 29 de dezembro, em 
Dubai, nos Emirados Árabes.

A Fundação Universitária 
para o Vestibular (Fuvest) usa-
rá o sistema de reconhecimento 
facial dos candidatos nas duas 
fases do Vestibular de 2020. 
O sistema substitui a coleta 
da impressão digital e aumen-
tará o controle de segurança 
do exame, além de agilizar a 
identifi cação dos candidatos. 
No momento em que o estu-
dante faz seu cadastro inicial, 
insere uma foto sem detalhes 
ao fundo, destacando o rosto 
sem usar acessórios.

“Essa imagem é comparada 
digitalmente com as fotos cole-
tadas pela instituição nos dias de 
prova por meio de um aplicativo 
desenvolvido especialmente 
para a Fundação. Ao fi nal do 

Concurso Vestibular, os candi-
datos em fase de matrícula têm 
todas as suas imagens verifi ca-
das por um sofi sticado sistema 
de processamento de dados, 
que certifi ca a identidade dos 
aprovados”, explica a Fuvest.

Além disso, os candidatos 
contarão com fi guras, mapas, 
gráficos e outras imagens 
coloridas nas provas das duas 
fases, para facilitar visualmente 
o exame para o candidato, 
proporcionando maior se-
gurança na interpretação de 
informações. O concurso terá 
ainda detector de metais, que 
já existente desde as últimas 
edições como forma de garantir 
a segurança dos candidatos e a 
lisura do exame (ABr).

Para 2020, a Universidade de São Paulo oferece 11.147 vagas

em 106 carreiras de graduação.

Começa a ser distribuído na 
semana que vem para as secreta-
rias estaduais de Saúde o fármaco 
Nusinersen (Spinraza) para o 
tratamento destinado a pacientes 
com atrofi a muscular espinhal 
(AME). O anúncio foi feito pelo 
secretário de Ciência do Minis-
tério da Saúde, Denizar Vianna, 
em audiência na Câmara. Para 
ter acesso, os responsáveis pelo 
paciente com diagnóstico de AME 
tipo 1 devem ir até uma farmácia 
de alto custo, que encaminhará 
o paciente para atendimento em 
um Serviço de Referência apto a 
realizar o procedimento. 

Atualmente, existem 57 ser-
viços de referência no país, 
como institutos e centros de 
excelência para doenças raras e 
hospitais universitários federais. 
“O paciente terá todos os cui-
dados, não apenas para receber 
o medicamento, ele terá apoio 
de fi sioterapia, fonoaudiologia, 
profi ssionais de diferentes espe-

cialidades médicas, suporte de 
diagnóstico. Isso tudo para que 
a gente possa maximizar o uso 
desse tratamento”, explicou o 
secretário.

De acordo com o ministério, 
no caso do medicamento para os 
tipos 2 e 3 da doença, o paciente 
ou os responsáveis devem entrar 
em contato com a Ouvidoria do 
SUS, pelo telefone 136, a partir 
de segunda-feira (4) e informar 
dados pessoais, cidade em que 
mora e prescrição médica para 
uso do Spinraza.

A AME é uma doença genética 
que interfere na capacidade do 
corpo de produzir uma proteína 
considerada essencial para a 
sobrevivência dos neurônios 
motores. Sem ela, os neurônios 
morrem e as pessoas vão perden-
do controle e força musculares, 
ficando incapacitados de se 
moverem, engolirem ou mesmo 
respirarem. O quadro é degene-
rativo e não há cura (ABr).

O fármaco Nusinersen (Spinraza) para o tratamento destinado 

a pacientes com atrofi a muscular espinhal (AME).

A Caixa anunciou, ontem 
(30), as novas taxas de ju-
ros para financiamentos de 
imóveis com recursos do 
Sistema de Poupança e Em-
préstimo e saldos devedores 
atualizados pela TR. A taxa 
efetiva mínima para imóveis 
residenciais enquadrados nos 
SFH e Sistema Financeiro 
Imobiliário (SFI) será de TR 
+ 6,75% a.a. e a taxa máxima 
será de TR + 8,50% a.a., re-
dução de 0,75 p.p. e 1,0 p.p, 
respectivamente. As taxas 
valem para novos contratos 
e estarão vigentes a partir do 
dia 06 de novembro.

“A Caixa é o banco de todos 
os brasileiros e trabalha com 
políticas diferenciadas de juros 
para oferecer à população as 
melhores condições de aquisi-
ção da casa própria”, comenta 

Caixa trabalha com políticas diferenciadas de juros.
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Bolsonaro assina acordos e diz que 
“Brasil tem mar de oportunidades”

Arábia Saudita, Salman Bin 
Abdulaziz Al Saud. Foram ce-
lebrados atos em várias áreas, 
entre elas defesa e serviços 
militares; pesquisa industrial, 
desenvolvimento e tecnologia 
de defesa; cooperação cultural; 
e parcerias entre as entidades 
sauditas e a Apex-Brasil e o 
BNDES. 

Também foi assinado acordo 
para a facilitação de vistos de 
viagem para cidadãos brasileiros 
e sauditas. Na noite de terça-
-feira (29), Bolsonaro participou 
de jantar com autoridades e 
investidores de diversos países 
e anunciou a parceria com o 
Fundo de Investimento Público 
saudita (PIF), que pode resultar 
no desenvolvimento de projetos 
de até US$ 10 bilhões no Brasil 
(ABr). 

um mercado enorme, cada vez 
mais nossas plantas frigorífi cas 
ganham certifi cação interna-
cional”, disse, destacando ain-
da os juros e a infl ação baixos, 
a queda do desemprego e do 

risco-Brasil e a aprovação da 
reforma da Previdência.

Antes do evento, em Riad, 
Bolsonaro se reuniu com o 
Ceo do SoftBank Group, Ma-
sayoshi Son, e com o rei da 

Fuvest usará 
reconhecimento facial 
no vestibular de 2020

Medicamento para tratar AME 
começa a ser distribuído

Caixa tem novas taxas de 
juros para fi nanciamento 

de imóveis

Moro pede que PGR 
apure citação a Bolsonaro 

em caso Marielle

o presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães. Ele explica ainda 
que, matematicamente, esses 
movimentos de redução de 
juros permitem a ampliação do 
acesso à moradia pela prática 
de preços mais competitivos, 
além de apoiar o setor produ-
tivo da construção civil com 
todos os efeitos multiplicadores 
que tem na geração de emprego 
e renda.

Além das taxas corrigidas 
pela TR, a Caixa também ofe-
rece, à escolha do cliente, a 
alternativa de crédito para imó-
veis residenciais com recursos 
do SBPE corrigidos pelo IPCA. 
A tabela comparativa a seguir 
contém as taxas de juros dos fi -
nanciamentos imobiliários com 
recursos do SBPE, de acordo 
com o fator de correção:

Esta é a terceira redução da 
taxa de juros promovida pela 
Caixa neste ano. No último dia 
8, a Caixa anunciou a redução 
de até 1,0 p.p. das taxas de 
juros para os fi nanciamentos 
imobiliários com recursos do 
SBPE. Em junho, o banco já ha-
via anunciado outra redução de 
até 1,25 p.p. nas taxas, além de 
alternativas para renegociação 
de contratos habitacionais para 
pessoa física, ainda vigentes 
(AI/Caixa).

através desta solicitar respeito-
samente a V.Ex.ª que requisite 
a instauração de inquérito para 
apuração, em conjunto, pelo 
Ministério Público Federal e 
Polícia Federal, perante a Jus-
tiça Federal, de todo o ocorrido 
e de todas as suas circunstân-
cias”, escreveu Moro.

O ministro da Justiça desta-
cou, no ofício, que investigações 
anteriores constataram já ter 
havido tentativas de introduzir 
falsas testemunhas no caso. 
“A tentativa de obstrução da 
Justiça só foi contornada com 
a atuação independente da PF 
e que contribuiu para identifi -
cação dos reais suspeitos pela 
prática do crime em questão”. O 
presidente em exercício, Hamil-
ton Mourão, disse a jornalistas 
que considera o depoimento do 
porteiro “muito fraco”. “Seria 
leviano de dizer que o objetivo é 
atingir a pessoas do presidente, 
mas que pode dar a entender 
isso, dá” (ABr). 

Ministro da Justiça e 

Segurança Pública, 

Sergio Moro.


