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“Socialista é o cara que 
alardeia intenções e 
dispensa resultados, 
adora ser generoso com 
o dinheiro alheio, e 
prega igualdade social, 
mas se considera mais 
igual que os outros”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro
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O setor público vai fechar 
o ano de 2019 com défi -
cit primário (resultado 

negativo nas contas do governo 
sem o pagamento dos juros da 
dívida pública) entre R$ 70 
bilhões e R$ 80 bilhões, valor 
que deve fi car abaixo da meta 
inicial do governo, que era de 
R$ 132 bilhões. Quem afi rma 
é o secretário do Tesouro, 
Mansueto de Almeida Junior, 
ao participar na sexta-feira 
(8), do seminário Reavaliação 
do Risco Brasil, na FGV, no Rio 
de Janeiro.

O resultado é explicado 
pelo ajuste nas estatais e pela 

Setor público vai fechar o 
ano de 2019 com défi cit 
primário abaixo da meta

não assinatura dos acordos de 
recuperação fi scal com estados 
em desequilíbrio, pois o setor 
público inclui governo federal, 
estados, municípios e empresas 
estatais. “As estatais já estão 
passando por um processo de 
ajuste e o défi cit não vai ser tão 
grande quando o esperado, que 
era de R$ 3,5 bilhões”.

O secretário destacou também 
o equilíbrio das contas da União, 
que tinha um défi cit programado 
de R$ 139 bilhões, e recebeu 
valores a mais do BNDES, que 
tinha um acordo de pagar para 
a União R$ 26 bilhões, mas vai 
fechar o ano com repasses de R$ 

126 bilhões. Outro fator que con-
tribuiu para a queda no défi cit foi 
a redução dos juros básicos do 
país, a Selic, que baixou para 5%. 

“O défi cit primário estimado 
era em torno de 1,8% do PIB e 
vai terminar o ano com défi cit pri-
mário perto de 1%. Isso porque 
os juros que o setor público paga 
estão despencando, a queda foi 
muito mais rápida do que todo 
mundo esperava, favorecendo 
as contas fi scais. Nos próximos 
12 meses, 20% da dívida vence 
e vai ser refi nanciada com juros 
menores”.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes falou sobre as reformas 

As reformas pretendidas pelo governo vão diminuir o tamanho do estado,

o que inclui a extinção de cargos público.

pretendidas pelo governo para 
diminuir o tamanho do estado, 
o que inclui a extinção de cargos 
público. “Cerca de 40% dos fun-

cionários públicos se aposentam 
nos próximos 4, 5 ou 6 anos. Não 
recontratamos, digitalizamos, 
desaba o custo e a produtividade 

aumenta. Já está acontecendo 
no INSS, onde se aposentaram 
10 mil, 15 mil pessoas lá e nin-
guém sentiu falta” (ABr).

O senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) disse que sen-
tiu “vergonha e indignação” 
com a decisão do STF. Por 
6 votos a 5, o STF decidiu 
acabar a execução da pena 
de condenados em segunda 
instância. Com isso, réus já 
condenados que ainda têm 
recursos a serem julgados 
no STJ e no STF podem ser 
soltos.

“Fiquei com vergonha do 
nosso Supremo, mas, ao 
mesmo tempo, acredito que 
o caminho ainda é pela 
democracia. Claro que nós 
precisamos do Supremo para 
que tenhamos uma democra-
cia forte, para que tenhamos 
um país com harmonia entre 

No dia 9 de novembro de 
1989, o mundo mudava: caía o 
Muro de Berlim, um dos prin-
cipais símbolos da Guerra Fria. 
Construído em 1961 pelo regi-
me da República Democrática 
Alemã (RDA), o muro dividia 
Berlim Ocidental de Berlim 
Oriental, rachadas pelo comu-
nismo e pelo capitalismo. Um 
muro de 155 km de concreto e 
arame farpado era a fronteira 
que separava famílias, amigos 
e sonhos. 

Na Berlim Ocidental, as 
pessoas podiam viajar para 
qualquer lugar sem nenhum 
impedimento. Mas, na Oriental, 
as restrições de locomoção e 
liberdade individual vigoravam. 
Foi um anúncio na noite de 9 
de novembro que mudou tudo. 
Em uma coletiva de imprensa, o 
porta-voz do governo da RDA, 
Günter Schabowski, recebeu 
uma pergunta do então corres-
pondente da agência ANSA Ric-
cardo Ehrmann cuja resposta 
levou à queda do muro.

“O porta-voz falou das coisas 
feitas, dos méritos do regime, 
e também admitiu que talvez 
tivessem cometidos erros. 
Peguei isso como gancho. Le-
vantei a mão para fazer uma 

pergunta e disse: ‘senhor Scha-
bowski, vocês falaram de erros. 
Não acreditam que erraram em 
apresentar uma nova legislação 
para as viagens que, na prática, 
não mudou nada?”, disse o ex-
-correspondente. 

Em resposta, Schabowski 
fez o tão aguardado anúncio 
de liberdade de trânsito na 
Alemanha Oriental. “Ele tirou 
do bolso um folheto e come-
çou a fazer o anúncio que os 
cidadãos da Alemanha Oriental 
poderiam viajar livremente sem 
necessidade de passaporte e 
visto de entrada e retorno, o 
que, até aquele momento, era 
obrigatório”, contou Ehrmann.

“Aí eu fi z mais duas perguntas: 
‘Vale também para a Alemanha 
Ocidental?’, ‘Sim’, ele respon-
deu, ‘para todas as fronteiras’. ‘E 
a partir de quando?’. O porta-voz 
contou que aquela informação 
não estava no folheto, mas, ‘cer-
tamente, seria a partir daquele 
momento’”, relatou o jornalista, 
que ganhou de presente a cópia 
do folheto em 2002, do próprio 
Schabowski. Imediatamente, 
os moradores da Alemanha 
Oriental saíram às ruas para 
comemorar a história decisão 
(ANSA).

Jornalista fez pergunta em coletiva que levou à decisão.

Senador Eduardo Girão (CE).

Em preparação para o perío-
do de fi nal de ano, os setores do 
comércio – varejista e atacadis-
ta – e de serviços em São Paulo 
geraram, no mês de setembro, 
27.721 empregos formais. Fo-
ram 296.820 contratações ante 
269.099 desligamentos.

No total, os dois setores 
fecharam o nono mês do ano 
com estoque de 10.192.080 
vínculos trabalhistas, o melhor 
resultado desde 2014 para os 
meses de janeiro a setembro. 
Os dados foram divulgados na 
sexta-feira (8) pela Federação 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP).

“Foi consolidado o processo 
ainda existente de recuperação 
de vagas formais no comércio 
e em serviços. Isso, porque 
houve aumento do consumo 
das famílias, o que permitiu ao 
empresário ampliar o quadro 
de funcionários diante do au-
mento da demanda, refl exo da 
infl ação controlada, queda dos 
juros e crédito menos custoso”, 
disse, em nota, a entidade. O 
levantamento da FecomercioSP 
analisa o nível de emprego do 
comércio varejista, atacadista e 
de serviços por meio de dados do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados do Ministério 
do Trabalho (Caged) (ABr).

Os dados foram divulgados pela FecomercioSP.

A Oitava Turma do Tribunal 
Regional Federal da 4a Região 
(TRF4) marcou para o próximo 
dia 27, o julgamento da apela-
ção criminal do ex-presidente 
Lula no caso do sítio de Aitibaia. 
Em 6 de fevereiro, Lula foi 
condenado pela juíza substituta 
Gabriela Hardt, da 13a Vara 
Federal de Curitiba, a 12 anos 
e 11 meses de prisão pelos 
crimes de corrupção e lavagem 
de dinheiro no caso do sítio em 
Atibaia.

Segundo denúncia do MPF, 
Lula recebeu vantagens in-
devidas do Grupo Schahin e 
das empreiteiras Odebrecht e 
OAS por meio da reforma do 
sítio em Atibaia que costumava 
frequentar com a família. A 
obra teria custado cerca de R$ 
1 milhão, e o dinheiro teria sido 
descontado das propinas devi-

No caso do sítio, Lula foi delatado pelo ex-presidente da OAS, 

Léo Pinheiro.

ANSA

Geraldo Magela/Ag.Senado

Valter Campanato/ABr

Je
ff e

rs
on

 C
op

po
la

/V
ej

a/
R

ep
ro

du
çã

o

Jeff erson Rudy/Ag.Seado

No Brasil, em 2018, foram ge-
radas 79 milhões de toneladas 
de resíduos sólidos urbanos, um 
aumento de pouco menos de 
1% em relação ao ano anterior. 
Desse montante, 92% (72,7 
milhões) foram coletados - uma 
alta de 1,66% em comparação a 
2017, o que mostra que a coleta 
aumentou num ritmo um pouco 
maior que a geração. Apesar 
disso, 6,3 milhões de toneladas 
de resíduos fi caram sem ser 
recolhidos nas cidades.

Comparando com os países 
da América Latina, o Brasil é o 
campeão de geração de lixo, re-
presentando 40% do total gerado 
na região. Os resíduos sólidos ur-
banos abrangem o lixo doméstico 
e a limpeza urbana - coletados nas 
cidades pelos serviços locais. A 
tendência de crescimento deve 
ser mantida nos próximos anos. 
Estimativas mostram que o Brasil 
alcançará uma geração anual de 
100 milhões de toneladas por 
volta de 2030 (ABr).

Mais de 3 mil municípios destinam seus resíduos para locais 

inadequados.

Wilson Dias/ABr

Abertura de fi liais 
A abertura de fi liais de empresas 

em estados fora da sede passou 
a ser instantânea. Por meio da 
integração digital das juntas 
comerciais, o registro de outras 
unidades em outros estados pode 
ser feito diretamente da mesma 
Junta Comercial da matriz, em 
minutos. Bastará o empresário 
esperar a aprovação do registro na 
matriz para ter o registro liberado 
em todas as localidades das fi liais. 

TRF4 julga no fi m do mês recurso de 
Lula em caso de sítio de Atibaia

TRF4 – Thompson Flores, João 
Pedro Gebran Neto e Leandro 
Paulsen – devem analisar uma 
questão de ordem para saber se 
o processo do sítio deve voltar 
para a fase de alegações fi nais 
na primeira instância. No caso 
do sítio, Lula foi delatado pelo 
ex-presidente da OAS, Léo 
Pinheiro, que fi rmou acordo 
de colaboração premiada com 
o MPF.

Caso decidam que o caso 
deve retornar à primeira instân-
cia, a sentença de Lula no caso 
do sítio fi cará anulada, sendo 
necessário que a 13a Vara 
Federal profi ra uma nova de-
cisão após apresentadas novas 
alegações fi nais. Na sexta-feira 
(8), a defesa do ex-presidente 
pediu a soltura dele com base 
na mudança de jurisprudência 
do STF (ABr).

das pelas empresas em decor-
rência de favorecimento ilícito 
em contratos com a Petrobras, 
alegam os procuradores.

Antes de julgar a apelação em 
si, na qual os advogados pedem 
absolvição de Lula, os desem-
bargadores da Oitava Turma do 

Queda do Muro de 
Berlim completa 30 anos

Brasil gera 79 milhões 
de toneladas de 

resíduos sólidos/ano

‘Vergonha e indignação’ 
com a decisão do STF

Comércio e serviços 
geraram 28 mil

vagas em São Paulo

poderes. E é fundamental, eu 
não discuto a importância do 
Supremo. Agora, me causa 
náusea o Supremo Tribunal 
Federal que nós temos hoje”, 
afi rmou o senador.

Girão criticou também a 
falta de posição do governo 
federal, que segundo ele, 
se manteve calado diante 
da decisão do STF. “Ficou 
caladinho! O governo que foi 
eleito com essa bandeira do 
combate à corrupção, com a 
bandeira a favor da Operação 
Lava Jato, para que a impuni-
dade acabasse no Brasil. Essa 
foi a bandeira com que o povo 
brasileiro foi às ruas e elegeu 
este governo”, criticou.

O parlamentar pediu des-
culpas ao povo brasileiro 
porque, segundo ele, a culpa 
não é apena do Supremo, mas 
do Senado, que também não 
estaria cumprindo seu papel. 
“Peço desculpas porque nós 
tivemos já três pedidos de 
CPI de Lava Toga para inves-
tigar os tribunais superiores, 
também com dezenas de fatos 
determinados, e para abrir a 
caixa-preta, mas até agora não 
deliberamos sobre isso”, disse 
o senador (Ag.Senado).


