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“Se você está 
comprando coisas 
que você não 
necessita, em breve 
estará vendendo o 
que você precisa”.
Warren Buffet (1930)
Investidor norte-americano
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O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, 
disse ontem (6) que 

não há “ponto inegociável” 
nas propostas de reestru-
turação do Estado. “Quem 
disser que há ponto inego-
ciável não está preparado 
para o exercício em uma 
democracia”, disse, ao dei-
xar a residência ofi cial do 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, onde se reuniu 
com cerca de 40 senadores.

“Sabemos quais são os 
pontos críticos e mais im-
portantes, onde deve estar 
a atenção e o foco. Não 

Para ministro da Economia, 
não há “ponto inegociável” 
no pacto federativo

podemos entregar um país 
quebrado para as futuras 
gerações”.

O pacote apresentado pelo 
governo contém três propos-
tas que tratam de reformas 
econômicas: a do Novo Pacto 
Federativo, que prevê transfe-
rências de até R$ 500 bilhões 
para estados e municípios; a 
que defi ne gatilhos automáti-
cos de contenção dos gastos 
públicos em caso de crise 
fi nanceira na União, estados 
e municípios; e a que revê a 
vinculação de receitas com 
281 fundos públicos em vigor 
atualmente.

A expectativa do governo é 
de que a proposta seja “apre-
ciada e votada nas duas casas 
até o fi nal deste ano”, disse o 
líder do governo no Senado, 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE). “Temos prazo 
exíguo, mas temos também 
uma emergência fi scal carac-
terizada em pelo menos três 
estados da federação [RS, RJ 
e MG]. E tem também outros 
estados que estão prestes a 
entrar em emergência fi scal”, 
argumentou.

Apesar de as matérias 
serem “densas”, foram bem 
recebidas pelos senadores. 

Guedes se reuniu com cerca de 40 senadores na residência ofi cial do Senado.

“Não podemos entregar um país quebrado para as futuras gerações”.

“Evidentemente, um ou outro 
ponto pode enfrentar mais 
resistências. Há comentários 
com relação à possibilidade 

de fusão dos municípios”, 
exemplifi cou. “Mas quando se 
explica que o governo quer, 
com isso, criar uma cultura 

fi scal, onde o município não 
viva só de transferências, a 
resistência diminui”, cincluiu 
Bezerra (ABr).

Plataforma da Petrobras na Bacia de Campos (RJ).

Atividades para melhorar a qualidade de vida

das pessoas idosas.

Renegociação de dívida
Os bancos vão abrir aos sába-

dos, ou após o horário normal de 
funcionamento, para renegociar 
dívidas em um projeto de mutirão 
de renegociação, no fi nal deste 
ano. Em troca pela renegociação, 
os correntistas terão que fazer um 
curso de educação fi nanceira. Foi 
o que anunciou o presidente do 
Banco Central, Roberto Campos 
Neto, em audiência pública na 
Câmara dos Deputados.

Os recursos que serão ar-
recadados com os bônus de 
assinatura da Rodada de Licita-
ções dos Excedentes da Cessão 
Onerosa devem gerar descon-
tingenciamentos no orçamento 
do governo federal, disse ontem 
(6) o secretário especial de fa-
zenda do Ministério da Econo-
mia, Waldery Rodrigues Júnior. 
O governo ainda vai defi nir qual 
verba será liberada, mas áreas 
como saúde, educação e defesa 
devem estar na lista.

O leilão de ontem poderia 
arrecadar até R$ 106,56 bilhões 
em bônus de assinatura, mas, 
como apenas dois dos quatro 
blocos foram arrematados, o 
valor efetivamente obtido foi 
de R$ 69,960 bilhões. Esses 
recursos serão pagos até 27 de 
dezembro, e a União vai reparti-
-los com a Petrobras, estados e 
municípios. A estatal receberá a 
maior parte, R$ 34,6 bilhões, já 
que precisa ser ressarcida pelo 
contrato de Cessão Onerosa 
assinado em 2010. 

Municípios receberão R$ 5,3 
bilhões, e outra fatia de mesmo 
valor será repartida entre as 
unidades da federação. O estado 
do Rio de Janeiro, que é o estado 
produtor, terá uma parcela adi-
cional de R$ 1,1 bilhão, e a União 
arrecadará os R$ 23,7 bilhões 
restantes. O secretário ressaltou 
que o valor destinado à União 
será maior que os R$ 22,4 bilhões 
contingenciados no orçamento 
até o momento, o que permitirá a 
liberação da verba bloqueada. As 
áreas contempladas devem ser 
anunciadas no próximo dia 22.

“Claramente, nosso viés 
é de descontingenciamento 
orçamentário”, disse o secre-
tário, que considerou o leilão 
o maior evento fi scal do ano 
e um sucesso. “Sob qualquer 
perspectiva, temos números 
extremamente impactantes 
para a economia, que permiti-
rão gerar emprego, renda e um 
plano de investimento extrema-
mente diferenciado para o país 
e importante” (ABr).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou ontem 
(6) que o aumento das trans-
ferências de recursos da União 
para estados e municípios é 
uma medida válida, mas não 
pode acontecer a defi nição de 
objetivos claros. Ao anunciar 
as primeiras medidas do Plano 
Mais Brasil, a equipe econômica 
anunciou que toda a verba do 
salário-educação será desti-
nada a estados e municípios. 
Atualmente a União fi ca com 
40% do total, que acabam 
repassados na forma de pro-
gramas.

“O salário-educação tem 
vinculação com projetos do 
ensino fundamental, então, já 
que vai transferir, se faça numa 
vinculação com o Fundeb”, 
disse Maia. “Se é isso que o 
governo está pensando, eu 

Maia: é um equívoco pensar que há uma excessiva concentração 

de recursos na União.

O Ministério da Cidadania 
lançou ontem (6) o programa 
Vida Saudável na modalidade 
Estratégia Brasil Amigo da 
Pessoa Idosa. A iniciativa re-
úne dois projetos da pasta: o 
Vida Saudável e a Estratégia 
Brasil Amigo da Pessoa Idosa. 
A expectativa é que as ações 
cheguem a até 460 municípios 
que terão capacitação profi s-
sional e kits de materiais para 
atividades físicas, culturais e de 
lazer para a população idosa. 

Segundo o ministério, os kits 
reúnem, entre outros itens, 
cordas de ginástica, escadas 
de chão para treinamento fun-
cional, jogos dominó, xadrez e 
dama. O ministro da Cidadania, 
Osmar Terra, lembrou que os 
idosos vão viver cada vez mais 
e destacou a necessidade de 
políticas públicas para contem-
plar essa população. Ressaltou 

o papel das atividades físicas e 
culturais para melhorar a quali-
dade de vida das pessoas idosas. 

A pasta informou que a ade-
são ao programa depende da 
iniciativa das prefeituras, que 
devem indicar o número de nú-
cleos que pretendem implantar, 
o setor que fi cará responsável 
pela coordenação do programa 
e disponibilizar profi ssionais de 
educação física responsáveis 
pelo desenvolvimento das 
atividades. 

As ações são voltadas prin-
cipalmente para pessoas a 
partir de 60 anos. Para aderir 
ao programa, deve-se acessar o 
Termo de Manifestação de Inte-
resse no Sistema Brasil Amigo 
da Pessoa Idosa (Sisbapi). O 
documento deve ser preen-
chido, assinado pelo prefeito 
e enviado ao Sisbapi até o dia 
2 de dezembro (ABr). 
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Sem concorrência, a Petro-
bras foi soberana no maior lei-
lão de petróleo e gás da história, 
realizado na manhã de ontem 
(6), no Rio de Janeiro.

A rodada era referente ao 
excedente da cessão onerosa 
do pré-sal, e o governo previa 
arrecadar até R$ 106,5 bilhões 
com bônus de assinatura, mas 
o valor fi cou em R$ 69,96 bi-
lhões, já que dois campos não 
receberam ofertas.

Ainda assim, esse é o maior 
montante já arrecadado em 
um leilão com pagamento por 
direitos de exploração de pe-
tróleo. As cessões do pré-sal 
são feitas em um modelo de 
bônus de assinatura fi xo, e o 
vencedor é escolhido de acordo 
com o percentual de petróleo 

Para marcar os 40 anos da 
primeira conferência mundial 
sobre o clima, realizada em 
Genebra em 1979, mais de 11 
mil cientistas de 153 países 
alertaram para o “sofrimento 
incalculável” que as alterações 
climáticas irão provocar, a me-
nos que haja grandes transfor-
mações na sociedade. 

“Declaramos clara e inequivo-
camente que o planeta enfrenta 
uma emergência climática”, 
dizem os cientistas na revista 
BioScience, em artigo publi-
cado na terça-feira (5). “Para 

garantir um futuro sustentável, 
precisamos mudar a forma 
como vivemos”.

“Isso implica grandes transfor-
mações no modo como a socie-
dade global funciona e interage 
com os ecossistemas naturais”, 
acrescentam os cientistas, aler-
tando ainda que não há tempo 
a perder. “A crise climática já 
chegou e avança mais rápido 
do que a maioria dos cientistas 
esperava. É mais grave do que se 
pensava e ameaça ecossistemas 
naturais e o destino da humani-
dade” (NHK/ABr).

“O planeta enfrenta uma emergência climática”,

dizem os cientistas.

Stephen Lam/Reuters

Sem concorrência, Petrobras vence o 
maior leilão de petróleo e gás da história

semiestatais chinesas CNODC 
e CNOOC (5% cada uma). A 
oferta é de ágio zero sobre os 
23,14% estabelecidos como 
valor mínimo no edital. A Pe-
trobras ainda faturou sozinha 
o bloco de Itapu, com ágio zero 
(mínimo de 18,15%) e bônus de 
assinatura de R$ 1,766 bilhão. 
Já os campos de Sépia e Atapu 
não receberam ofertas.

Os dois últimos blocos já rece-
beram investimentos da Petro-
bras, e eventuais compradores te-
riam de pagar uma compensação 
para a estatal. Como o valor não foi 
defi nido, isso acabou espantando 
as ofertas. Ao todo, 14 empresas 
estavam habilitadas a participar 
do megaleilão, mas apenas três 
(Petrobras, CNOOC e CNODC) 
fi zeram ofertas (ANSA).

oferecido ao governo durante 
a vigência de contrato. Aquele 
que ceder a maior fatia ganha.

O bloco mais cobiçado, o 

de Búzios, teve apenas um 
lance, de R$ 68,194 bilhões, 
feito por um consórcio formado 
pela Petrobras (90%) e pelas 

11 mil cientistas alertam 
para “sofrimento 

incalculável”

Governo lança programa 
voltado à pessoa idosa

Leilão do pré-sal deve permitir 
descontingenciamentos

Maia defende objetivos claros 
no repasse de verbas para 

municípios

acho bom. Se não é, eu acho 
ruim, porque vai acabar mais 
uma vez ampliando despesas 
dos entes federados sem uma 
contrapartida, seja por melhor 
qualidade dos gastos, seja por 
restrição do crescimento das 
despesas de estados e municí-
pios”, avaliou.

Segundo Maia, está equivo-
cada a ideia de que há uma 
excessiva concentração de 
recursos na União em relação 
aos entes federados. “Não é 
assim, muitos recursos vão 
como emendas parlamentares 
para estados e municípios”, 
explicou. “E os recursos são 
finitos, acabam”, disse, ao 
lembrar que o Congresso está 
discutindo maneiras de tornar 
o Fundeb permanente, já que 
esse fundo está previsto para 
acabar em 31 de dezembro. 

Em conversa com técnicos 
do governo e com o senador 
Izalci Lucas (PSDB-DF), au-
tor de proposta que também 
transfere todos os recursos do 
salário-educação para os entes 
federados, a associação desses 
recursos com o Fundeb poderá 
ser feita na forma de lei. “É bom 
porque tira a pressão daqueles 
que estão na comissão especial 
do Fundeb querendo mais 
recursos”, disse (Ag.Câmara).

Secretário de 

fazenda do 

Ministério da 

Economia, 

Waldery 

Rodrigues 

Júnior.


