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“O mundo é um 
lugar perigoso de se 
viver, não por causa 
daqueles que fazem 
o mal, mas sim por 
causa daqueles que 
observam e deixam o 
mal acontecer.” 
Albert Einstein (1879/1955)
Físico teórico alemão 
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Dois dias após frag-
mentos do óleo que 
já poluiu praias e 

mangues dos nove estados 
da Região Nordeste ter atin-
gido uma pequena área do 
Parque Nacional Marinho de 
Abrolhos, o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade(ICMBio) de-
cidiu suspender, temporaria-
mente, as visitas de turistas 
à unidade de conservação.

Localizado a cerca de 70 
quilômetros (km) da cidade 
de Caravelas (BA), o parque 
nacional, criado em 1983, é 
uma das regiões mais ricas 
em biodiversidade marinha 

ICMBio suspende visitas 
ao Parque Nacional de 
Abrolhos por causa do óleo

do Brasil e do Atlântico Sul, 
com estruturas de recifes 
únicas. A região é o principal 
berçário das baleias jubarte 
no Atlântico Sul e refúgio de 
espécies de tartarugas mari-
nhas ameaçadas de extinção, 
além de aves marinhas que 
aproveitam o fato de as águas 
ao redor do arquipélago serem 
fartas em peixes e outras es-
pécies marinhas – o que faz 
da pesca fonte de subsistência 
de milhares de moradores da 
região.

Inicialmente, a medida deve 
vigorar por três dias, mas pode 
ser prorrogada caso as ações 
de remoção do óleo não sur-

tam efeito até amanhã (6) ou 
novas manchas de óleo atin-
jam a região. As visitas foram 
suspensas para que a presen-
ça de turistas não atrapalhe o 
serviço de limpeza e controle 
das áreas já afetadas. Funcio-
nários de empresas de turismo 
autorizadas a transportar os 
visitantes de Caravelas até 
o arquipélago dos Abrolhos 
disseram esperar que não seja 
necessário ampliar o período 
de suspensão das visitas. 

Segundo Daniela Figuei-
redo, uma das operadoras 
de passeios turísticos, os 
“pequenos fragmentos de 
óleo” encontrados estavam 

Localizado a cerca de 70 km da cidade de Caravelas (BA), o parque nacional, criado em 1983,

é uma das regiões mais ricas em biodiversidade marinha do Atlântico Sul.

concentrados em um pequeno 
trecho da Ilha de Santa Barba-
ra, não tendo, até agora, sido 
avistados em outros pontos 
do arquipélago, de 87.943 

hectares distribuídos por cin-
co ilhas. Como o período de 
observação de baleias jubarte 
já está chegando ao fi m e a 
temporada de verão ainda não 

começou, a suspensão tem-
porária das visitas tende a não 
causar um grande impacto 
imediato para as operadoras 
turísticas(ABr).

O líder supremo do Irã, aiatolá 
Ali Khamenei, descartou mais 
uma vez a possibilidade de 
diálogo com os Estados Unidos 
na data que marca a invasão da 
embaixada americana no país 
há 40 anos. No dia 4 de novem-
bro de 1979, pouco depois da 
queda do xá do Irã, no regime 
apoiado pelos EUA, estudantes 
ocuparam a embaixada ame-
ricana em Teerã, exigindo a 
entrega do líder deposto. 

A crise durou 444 dias, e o 
governo americano cortou as 
relações diplomáticas com o 
país. O líder supremo iraniano, 
aiatolá Ali Khamenei, celebrou 
a data em pronunciamento para 
estudantes no domingo (3). Ele 
acusou o governo americano de 

não haver mudado nos últimos 
40 anos, prosseguindo com “o 
mesmo comportamento cruel 
e agressivo”.

Khamenei refutou a possibi-
lidade de qualquer diálogo com 
os Estados Unidos, afi rmando 
que “aqueles que acreditam que 
negociações com o inimigo re-
solverão nosso problema estão 
100% enganados”. Acrescentou 
que “uma forma de bloquear 
a infi ltração da América dá-se 
por meio da proibição de qual-
quer conversação”. A tensão 
aumentou novamente entre 
Teerã e Washington desde que 
o presidente americano, Donald 
Trump, retirou o país do acor-
do nuclear com o Irã e impôs 
sanções unilaterais (NHK/ABr).

Há 40 anos, no dia 4 de novembro de 1979, estudantes ocuparam 

a embaixada americana em Teerã.

O Brasil registrou 5,9 mi-
lhões de empresas com contas 
atrasadas e negativadas em 
agosto, segundo levantamento 
da Serasa Experian. O nú-
mero, novo recorde da série 
histórica iniciada em março de 
2016, foi puxado pelos micro 
e pequenos empreendimentos 
inadimplentes: 5,6 milhões 
que representam quase 95% 
do total. Na análise com agos-
to/18, o total aumentou 9,7% 
e a alta com relação a julho/19 
foi de 1,7%.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
“a estabilização da inadim-
plência dos brasileiros tende a 
favorecer a consolidação deste 
indicador, em algum momento 
futuro, das empresas. Isso 
ocorrerá porque quando uma 
pessoa física paga uma dívida, 

Foram os micro e pequenos empreendimentos de serviços os 

maiores impactados pela inadimplência.

O presidente da Itália, Sergio 
Mattarella, depôs uma coroa 
de fl ores no Altar da Pátria, 
em Roma, por ocasião do Dia 
da Unidade Nacional e das 
Forças Armadas, celebrado  
ontem (4 ). A data foi insti-
tuída há exatos 100 anos e 
comemora a vitória italiana 
na Primeira Guerra Mundial, 
que completou a unifi cação 
do país com a anexação de 
territórios pertencentes ao 
Império Austro-Húngaro.

Mattarella estava acompa-
nhado do primeiro-ministro 
Giuseppe Conte, dos presi-
dentes do Senado, Elisabetta 
Casellati, e da Câmara, Roberto 
Fico, e do ministro da Defesa, 

Lorenzo Guerini. “É uma data 
que resume os valores de uma 
identidade nacional longamen-
te perseguida pelos povos da 
Itália, com grandes sacrifícios 
feitos pelo povo italiano na 
Primeira Guerra Mundial”, diz 
uma mensagem escrita pelo 
chefe de Estado.

O presidente também louvou 
as Forças Armadas, que “ga-
rantem a proteção dos direitos 
humanos e lutam contra o ter-
rorismo nas áreas mais martiri-
zadas do nosso planeta”. A Itália 
participa de missões militares 
em países como Afeganistão, 
Egito, Líbia e Níger, a maioria 
delas no âmbito da ONU ou da 
OTAN (ANSA).

Festa pelo 4 de novembro no Altar da Pátria, em Roma.

O Ministério da Educação 
(MEC) levará internet a 24,5 
mil escolas públicas urbanas 
pelo programa Educação Co-
nectada. Isso signifi ca que 56% 
das escolas públicas passarão 
a estar conectadas no país. A 
medida deverá benefi ciar 11,6 
milhões de estudantes. Para 
viabilizar o programa, a pasta 
repassará R$ 82,6 milhões. 
Esse dinheiro chegará por 
meio do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE). A 
expectativa, de acordo com 
o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, é que 
as escolas já tenham acesso à 
internet no primeiro semestre 
de 2020.

“O ensino hoje no mundo sem 
estar conectado à internet é 
um absurdo”, disse Weintraub. 
Além de repassar recursos 
para conectar novas escolas, 
a pasta repassará também R$ 
32 milhões para a manutenção 
do programa em 9,9 mil escolas 
já atendidas. O objetivo, de 
acordo com o secretário de 
Educação Básica do MEC, Janio 
Macedo, é “tornar a educação 
mais atrativa tanto para o en-
sino fundamental quanto para 
o médio, colaborando dessa 
forma para reduzir a evasão 
dos nossos alunos”.

O acesso à internet possi-

Ministro da Educação, 

Abraham Weintraub.

Copa do Mundo de Triatlo
O cearense Manoel Messias, do 

Time Brasil, conquistou o ouro no 
domingo (3) na Copa do Mundo de 
Triatlo, em Lima, no Peru, ao ser o 
primeiro a cruzar a linha de chega-
da da corrida de 5km, apenas dois 
centésimos de segundo, o suíço 
Savisberg (52m32), que fi cou com 
a prata. O evento é organizado pela 
International Triathlon Union, en-
tidade que regulamenta o esporte. 
Em julho, o brasileiro conseguiu a 
medalha de prata na modalidade 
nos Jogos Pan-Americanos.

A volta da tributação sobre 
lucros e dividendos, extinta em 
1995, está em discussão na Co-
missão de Assuntos Econômicos 
do Senado. O projeto institui a 
cobrança de IR sobre a distri-
buição de lucros e dividendos 
por pessoas jurídicas a sócios ou 
acionistas. A reunião da comissão 
está marcada para hoje (5). Do 
senador Otto Alencar (PSD-BA), 
o projeto, elimina a atual isenção 
e estabelece o percentual de 15% 
do IR, descontado na fonte. 

Assim, os resultados fi nan-
ceiros pagos, remetidos ou en-
tregues pelas pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro 
real, presumido ou arbitrado, 
a outras pessoas jurídicas ou 
físicas, residentes no Brasil ou 
no exterior, terão a cobrança 
do imposto.  A ideia de Otto é 
retomar a cobrança que vigorou 
desde a criação do imposto, 
em 1926, até a interrupção. 
Para o autor, a isenção acabou 
gerando a manobras por parte 
de algumas pessoas para evitar 
a cobrança do imposto.

“Essa isenção deu ensejo a 
planejamentos tributários nos 
quais a pessoa física cria uma 
empresa para fugir à tributação 
da tabela progressiva do IRPF, 
cuja alíquota máxima é de 
27,5%”, disse ao apresentar o 
projeto, referindo-se ao caso de 

O senador Otto Alencar

(PSD-BA) é o autor da proposta.
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Pequenas empresas puxam alta e 
inadimplência bate recorde em agosto

ponto percentual –, enquanto 
as com até cinco anos de exis-
tência apresentaram queda de 
quase 2 p.p.

Foram os micro e pequenos 
empreendimentos de serviços 
os maiores impactados pela 
inadimplência, representando 
48,5% do total, com a maior 
variação com relação a agos-
to/18 – 11,1%. Na comparação 
com julho último, o número foi 
de 2,1%. A Indústria apresen-
tou crescimento de 7,0% na 
análise ano a ano, ainda que 
tenha a menor representativi-
dade entre aqueles com contas 
atrasadas. Na análise com julho, 
o setor aumentou 1,8%. Já o 
Comércio tem representativi-
dade de 42,6%, com altas de 
6,4% no comparativo anual e 
1,2% na análise mensal (AI/
Serasa Experian).

esta dívida tem sempre um cre-
dor – que é pessoa jurídica. No 
entanto, este movimento ainda 
deverá demorar a acontecer”.

Considerando companhias 
de todos os portes, houve au-
mento da participação daque-

las com mais de cinco anos de 
existência. Os dados mostram 
que a evolução deste ano até 
setembro, comparada com 
dezembro/18, revelou uma 
maior variação entre aquelas 
com mais de 15 anos – 0,7 

Irã descarta diálogo com 
o governo americano

Itália celebra 1ª Guerra Mundial 
com cerimônia em Roma

Comissão do Senado 
analisa volta da tributação 
sobre lucros e dividendos

Ministério da Educação 
levará internet a 24,5 mil 

escolas públicas

bilitará a formação de profes-
sores por meio do ambiente 
virtual de aprendizagem do 
MEC, chamado de Avamec. 
Em 2019, mais de 100 mil 
docentes concluíram cursos 
pela plataforma.

A previsão é que cerca de 9,7 
mil escolas sejam benefi ciadas 
em 1,4 mil municípios na Região 
Sudeste; 7 mil escolas em 1,5 
mil municípios na Região Nor-
deste; 1,7 mil escolas em 257 
municípios na Região Norte; 1,8 
mil escolas em 319 municípios 
na Região Centro-Oeste; e 4,2 
mil escolas em 1 mil municípios 
da Região Sul.

Os gestores estaduais e mu-
nicipais de educação têm até 
a próxima sexta-feira (8) para 
confi rmar as escolas a receber 
conexão. A escolha deve ser 
realizada pelo Simec – Módulo 
Educação Conectada, e pelo 
PDDE Interativo (módulo Edu-
cação Conectada), ferramenta 
de apoio à gestão escolar, am-
bos do MEC. A velocidade da 
internet depende da velocidade 
ofertada na região, mas o MEC 
disse que garante a melhor 
oferta disponível (ABr).

pessoas criam empresas para 
administrar imóveis e receber 
valores referentes a aluguéis de 
imóveis, por exemplo, deixan-
do assim de recolher o IR. Como 
o IR é progressivo, a cobrança 
de 15% será considerada uma 
antecipação, mas o valor será 
ajustado na declaração do im-
posto, podendo chegar a 27,5%. 
O texto aprovado deixa a tri-
butação mais dura para quem 
tem domicílio em países com 
tributação favorecida e para 
quem é benefi ciário de regime 
fi scal privilegiado: nestes casos, 
a alíquota cobrada será de 25%. 
O relator, senador Jorge Kajuru 
é a favor da aprovação com 
emendas (Ag.Senado).


