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“Os marxistas 
inteligentes são 
patifes. Os marxistas 
honestos são burros. 
E os inteligentes e 
honestos nunca são 
marxistas”.
José Osvaldo de Meira Penna 
(1917/2017)
Diplomata e escritor brasileiro

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular

MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

Com as mudanças no 
pacto federativo, po-
derão ser transferidos 

a estados e municípios de R$ 
400 bilhões a R$ 500 bilhões 
nos próximos 15 anos. A infor-
mação foi dada pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
que acompanhou o presidente 
Jair Bolsonaro ao Congresso 
Nacional para a entrega de 
um pacote com três propos-
tas que tratam de reformas 
econômicas que atingem os 
governos locais.

Bolsonaro disse que, após a 
reforma, os recursos deverão 
chegar aonde o povo está, 

Novo pacto federativo 
poderá transferir até
R$ 500 milhões a estados

para políticas públicas em saú-
de, educação, saneamento e 
segurança. “Eles, nos estados 
e municípios, decidirão o que 
fazer melhor do que muito de 
nós, porque eles vivem os pro-
blemas do dia a dia na sua base”, 
disse o presidente. Também 
foram entregues ao presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, a 
PEC dos Gatilhos, de contenção 
dos gastos públicos na União, 
estados e municípios, e a dos 
Fundos, que revê a vinculação 
de receitas com 281 fundos 
públicos em vigor atualmente.

O ministro Paulo Guedes 
explicou que o objetivo é mo-

dernizar o Estado brasileiro 
para fazer as políticas públi-
cas de forma descentralizada, 
garantindo as receitas. “Nós 
vamos garantir fi nanças sólidas 
para a República. Ao mesmo 
tempo, estamos descentrali-
zando recursos para estados e 
municípios de forma a fortale-
cer a federação brasileira. As 
outras dimensões são auxiliares 
como a reforma administrativa, 
como o estado de emergência 
fi scal, como as privatizações”, 
explicou.

“Não se faz descentralização 
dos recursos apenas com a 
vontade do Parlamento, que 

Bolsonaro disse que os recursos deverão chegar aonde o povo está, para políticas públicas

em saúde, educação, saneamento e segurança.

sempre desejou isso, mas o 
fato concreto é que o governo 
compreendeu a mensagem”, 
disse o presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre,ao ressaltar 
que a centralização de recursos 
no governo central impediu o 
desenvolvimento de muitas 

regiões do país, especialmente 
do Norte e do Nordeste, mas 
que agora esta é uma bandeira 
do atual governo (ABr).

Melhor atleta do mundo
O velocista brasileiro Alison 

Brendom, de 19 anos, conhecido 
como Piu, é fi nalista ao prêmio de 
Melhor Atleta Sub-20 do Mundo. 
O anúncio foi feito pela Federação 
Internacional de Atletismo. Alison 
concorre com outros quatro atletas 
na categoria de Revelação Mas-
culina, um dos troféus do evento 
Melhores do Atletismo em 2019.  
A cerimônia de premiação será 
realizada no próximo dia 23, no 
Principado de Mônaco.  

Lideranças de oposição ao 
presidente Evo Morales, da 
Bolívia, decidiram radicalizar 
os protestos e paralisar o país. 
Liderados por Luis Fernando 
Camacho, presidente do Co-
mitê Cívico Pró-Santa Cruz, 
os opositores afirmam que 
fecharão serviços públicos 
e fronteiras para bloquear a 
entrada de recursos e forçar a 
renúncia de Morales. Querem 
novas eleições e a saída do 
presidente. Camacho afi rma 
ter o apoio da polícia e das 
Forças Armadas para sustentar 
a paralisação.

Líderanças de oposição e 
do Comitê Nacional de Defe-
sa da Democracia (Conade) 
decidiram “paralisar desde 
à 0h de ontem (5) todas as 
instituições estatais e as fron-
teiras da Bolívia de maneira 

pacífica, mas firme e compro-
metida, com a única ressalva 
de deixar funcionando os 
aeroportos internacionais e 
serviços básicos essenciais e 
emergências médicas”. Uma 
delegação da OEA realiza, 
desde a quinta-feira passada 
(31), uma auditoria na apu-
ração dos votos. 

Ontem foi o 15º dia de pro-
testos no país. As manifesta-
ções começaram no dia 20 de 
outubro, após as eleições que 
deram a vitória em primeiro 
turno a Evo Morales, após 
uma confusa apuração, com 
suspeitas de fraude eleitoral. A 
presidente do Senado, Adriana 
Salvatierra, disse que Camacho 
“está conduzindo uma aventura 
de golpe” e respondeu que o pe-
dido de demissão do presidente 
é irrelevante (ABr).

Manifestantes protestam contra o presidente Evo Morales.

O papa Francisco será home-
nageado com dois selos postais 
por ocasião dos seus 50 anos 
como sacerdote. 

O lançamento será em de-
zembro, no Vaticano. Jorge 
Mario Bergoglio foi ordenado 
em 13 de dezembro de 1969 
pelo então arcebispo de Córdo-
ba, o monsenhor Ramón José 
Castellano.

Tendo em vista a data, o 
Escritório Filatélico e Numis-
mático do Vaticano emitiu dois 

selos postais em homenagem ao 
Papa, nos quais são reprodu-
zidas pinturas do artista Raúl 
Berzosa. 

O selo de 1,10 euros mostra 
a imagem do jovem Francisco 
com a Maria Desatadora dos 
Nós. No fundo, também está 
representado a igreja de San 
José, em Buenos Aires. Já no 
selo de valor de 1,15 euros, 
mostra Bergoglio como Papa 
e a basílica de São Pedro em 
segundo plano (ANSA).

Nomeação de Francisco como sacerdote completará 50 anos.

Estudo realizado pela 
Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC) 
aponta que as reduções de juros 
poderão gerar um impacto de 
R$ 5,2 bilhões no comércio, 
em um ano.

“A expressiva extensão da 
cadeia produtiva do setor 
tem potencial, inclusive, para 
estimular o comércio através 
da maior procura por bens do 
segmento de móveis e eletro-
domésticos, um dos mais afe-
tados pela recessão”, explica 
Fabio Bentes, economista da 
CNC. Os cortes consecutivos 
nos juros, promovidos pela 
Caixa, deverão proporcionar 
um incremento líquido real 
de 5,8% na concessão de cré-
dito imobiliário, nos próximos 
meses. 

A CNC avalia que, para cada 
corte de um ponto nas taxas de 

CNC levou em conta o nível de atividade econômica, o mercado 

de trabalho, a infl ação, entre outras variáveis.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, declarou ontem 
(5) que as propostas de refor-
ma apresentadas objetivam 
transformar o Estado brasi-
leiro, conformando um novo 
pacto federativo e criando o 
que chamou de “uma cultura 
de responsabilidade fi scal”. As 
reformas, que  Guedes defi niu 
como “pacotes”, atingem a 
organização do Estado e do 
serviço público; alteram regras 
e obrigações relacionadas ao 
orçamento público e reconfi gu-
ra as formas de repartição de 
recursos entre União, estados 
e municípios.

“O pacto federativo é como 
se fosse um livro com vários 
capítulos. Ele é grande acordo 
político para complementar 
uma transição incompleta. 
Saímos de ordem fechada com 
estado aparelhado para fazer 
infraestrutura e fomos para 
democracia que tem legítimas 
aspirações, mas o meio não é 
efi ciente”, explicou. Destacou 
que o pacto está assentado no 
que chamou de novo “marco 
institucional da responsabili-
dade fi scal”. 

Além do pacto federativo, os 
pacotes anunciados preveem 
alterações profundas na es-

Ministro da Economia,

Paulo Guedes.

Marcelo Camargo/ABr

Kai Pfaff enbach/Reuters
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O Departamento Nacional de 
Infraestrutura (Dnit) lançou 
ontem (5) um programa para 
avaliar a periculosidade das 
rodovias brasileiras e reduzir o 
risco de acidentes. O programa 
foi chamado de BrazilRAP.

“É um método que identifi ca 
os pontos de possíveis acidentes 
e aponta as medidas que devem 
ser executadas para evitar que 
eles ocorram”, disse o diretor 
de Planejamento do órgão, Luiz 
Guilherme Rodrigues de Mello.

O BrazilRAP será implanta-
do em parceria com agências 
governamentais, bancos de 
desenvolvimento, instituições 
de pesquisa, ONGs e indústria, 
tendo a Federação Internacio-
nal de Automobilismo como 
patrocinador. “O programa 
visa tornar o país livre de es-
tradas de alto risco por meio 
da implantação da metodologia 

GovernoEstadoSP/Divulgação

Queda dos juros para compra de imóveis 
terá impacto de R$ 5,2 bilhões no comércio
A nova redução de juros da Caixa para o fi nanciamento de imóveis – a terceira em 2019 –, terá impacto 
positivo no consumo

sos na concessão de crédito 
imobiliário poderá viabilizar, 
por exemplo, a aceleração do 
nível de atividades de serviços 
imobiliários e, principalmente, 
da construção civil – setor que 
lidera as perdas no valor adicio-
nado a preços básicos desde 
o início da recessão (-22% no 
acumulado do período com-
preendido entre o primeiro 
trimestre de 2015 e o segundo 
de 2019). 

Para se chegar a esses nú-
meros, a CNC levou em conta 
o nível de atividade econômica, 
o mercado de trabalho, a in-
fl ação, entre outras variáveis. 
“Consideramos as expectativas 
mais otimistas para a economia 
brasileira colhidas através do 
Focus semanal do Banco Cen-
tral e a forte correlação históri-
ca entre os juros cobrados pela 
Caixa”, esclarece o economista 
da CNC (ABr).

juros do fi nanciamento imobi-
liário, a demanda por crédito 
para aquisição de imóveis novos 
ou usados tende a aumentar 
3,1% em um intervalo de até 
cinco meses. “Essas reduções 
devem impulsionar a busca por 

crédito imobiliário nos próxi-
mos meses, especialmente se 
tal medida for acompanhada 
pelas demais instituições fi nan-
ceiras do País”, complementa 
Bentes. 

A maior demanda por recur-

Oposição na Bolívia quer 
renúncia de Evo Morales

Papa será homenageado 
com dois selos postais

Guedes: reformas visam 
transformar Estado brasileiro

Dnit lança programa para 
redução de riscos nas estradas

IRAP. Depois do levantamento 
da imagem das rodovias, são 
propostas contramedidas para 
correção dos pontos sensíveis 
identifi cados e realizado um 
plano de investimentos para 
implementação das soluções 
propostas”, informou o DNIT.

A metodologia classifica 
as rodovias por estrelas, de 
um a cinco. Entre os fatores 
analisados estão a existência 
de travessias de pedestres e 
calçadas, velocidade de tráfego 
que prevalece na via, rotatórias, 
separação de tráfego por can-
teiro central, via atenuadoras 
de impacto

Segundo o Departamento 
Nacional de Infraestrutura, uma 
das primeiras etapas da imple-
mentação é o levantamento 
da situação dos 55 mil km de 
rodovias no pais, sob a respon-
sabilidade do órgão (ABr).

trutura do serviço público e na 
regra dos servidores. Em caso 
de estado de emergência fi scal 
decretado, haveria limitações 
em pagamentos aos servido-
res, concessão de reajustes,  
progressões automáticas, rees-
truturação de carreiras, novos 
concursos e em verbas indeni-
zatórias. O estado de emergên-
cia fi scal também permitiria aos 
governantes reduzir a jornada 
de servidores públicos em até 
25%, com ajuste corresponden-
te na remuneração. 

Outras alterações, como 
novas formas de contratação, 
estrutura de carreiras e salá-
rios iniciais foram abordados 
por Guedes.“Quem entrar, 
entra com salário mais baixo, 
compatível com a iniciativa 
privada. São trezentas e tantas 
carreiras, vão ser reduzidas 
para 20 a 30. Tem que ter tam-
bém o período de servir para 
ser selecionado”, adiantou. Ele 
acrescentou que a proposta 
vai vetar a fi liação partidária 
de servidores para que seja 
garantida a estabilidade (ABr).

Metodologia é 

adotada em mais 

de cem países.


