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“Tenho duas armas para 
lutar contra o desepero, 
a tristeza e até a morte: 
o riso a cavalo e o 
galope do sonho.
É com isso que enfrento 
essa dura e fascinante 
tarefa de viver”.
Ariano Suassuna (1927/2014)
Dramaturgo brasileiro
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Com o fi m da 11ª Cúpula 
do Brics, o Brasil en-
tregou a presidência 

rotativa do bloco. Na avaliação 
do presidente Jair Bolsonaro, 
guiado pelo lema “Crescimen-
to Econômico para um Futuro 
Inovador”, o Brasil conse-
guiu dar ênfase à inovação, 
“essencial para fomentar a 
produtividade e competiti-
vidade de nossas economias, 
condições necessárias para o 
desenvolvimento e bem-estar 
dos nossos povos”.

Segundo o presidente, os 
países do grupo têm buscado 
criar os meios práticos para 

Brasil entrega presidência 
do Brics e destaca 
trabalho em inovação

que a cooperação ajude a as-
segurar às economias a perma-
nente atualização tecnológica, 
exigida pela economia digital. 
“Por meio dessas instâncias, 
nossos países podem au-
mentar a pesquisa científi ca, 
estimular a produção de bens 
e serviços inovadores e melhor 
capacitar os profissionais”, 
destacou Bolsonaro.

Na sessão plenária da cú-
pula do Brics, no Palácio do 
Itamaraty, em Brasília, Bolso-
naro ressaltou a importância 
da cooperação entre os cinco 
países e fez um balanço dos 
principais temas tratados 

durante o ano, destacando 
a adoção de uma perspecti-
va pragmática no comércio 
internacional e a assinatura 
de acordos entre as agências 
de promoção de comércio e 
investimentos. 

Em 2020, a Rússia assumi-
rá a presidência rotativa do 
Brics. De acordo com o pre-
sidente da Rússia, Vladimir 
Putin, estão programados 
150 eventos em diferentes 
níveis no próximo ano e a 
expectativa é ampliar a coo-
peração em política externa 
nas principais áreas de in-
teresse dos países do bloco. 

Bolsonaro ressaltou a importância da cooperação entre os cinco países e fez um

balanço dos principais temas tratados durante o ano.

Para ele, o Brics deveria ser 
mais prático em assumir 
ações no âmbito das Nações 

Unidas, em prol da resolução 
de questões globais cruciais 
e na elaboração de padrões 

e normas internacionais de 
combate ao terrorismo e ao 
crime transnacional (ABr).

Recontar a história da moda 
italiana é retornar ao berço 
de estilistas renomados que 
marcaram épocas. A mostra 
“Vestindo o Tempo - 70 Anos 
de Moda Italiana”, em cartaz 
no Instituto Tomie Ohtake, faz 
um registro da infl uência da 
Itália na formação da cultura 
de moda internacional. Na 
exposição, o visitante passará 
por sete décadas de história da 
moda italiana resumidas em 45 
looks de 29 estilistas.

Os itens foram selecionadas 
de um acervo de seis mil peças, 
entre acessórios e vestuários, 
dos colecionadores Enrico 
Quinto e Paolo Tinarelli, e têm 
curadoria do historiador de 
moda João Braga. A primeira 
etapa diz respeito às décadas 

de 1950 e 1960, quando a in-
dústria na Itália começou a se 
recuperar da crise pós-guerra 
sob infl uência francesa, com 
produções de Emilio Schuber-
th, as Sorelle Fontana, Roberto 
Capucci e Emilio Pucci. 

Já a segunda etapa retrata 
os anos de 1970 e 1980, sendo 
possível conferir looks de Va-
lentino, Fendi, Giorgio Armani, 
Franco Moschino e Gianni Ver-
sace. A terceira e última etapa 
da mostra conta com obras do 
fi nal do século XX até os dias 
atuais, mostrando a reinvenção 
de casas tradicionais, como 
Prada e Gucci, além de trajes 
da Dolce & Gabbana, Versace, 
Roberto Cavalli e Fausto Pu-
glisi (Fonte: Luciana Ribeiro/
ANSA).

“Vestindo o Tempo - 70 Anos de Moda Italiana”,

no Instituto Tomie 

Limite de compras
O limite de compras isentas de 

impostos para quem cruza a frontei-
ra do Brasil subirá de US$ 300 para 
US$ 500 por pessoa, a partir de 1º 
de janeiro. O presidente  Bolsonaro 
já havia informado que ampliaria o 
limite, o que deve benefi ciar quem 
cruza a fronteira do Brasil com o 
Paraguai, por exemplo. O governo 
também vai ampliar, a partir do 
próximo ano, o limite para compras 
em free shops, que vai passar dos 
atuais US$ 500 para US$ 1.000.

A  Alemanha conseguiu 
escapar a um cenário de 
recessão econômica. A loco-
motiva da Europa registou um 
crescimento do PIB de 0,1% 
no terceiro trimestre deste 
ano. O resultado inverte a 
contração da economia ger-
mânica registada no trimestre 
anterior.

O números foram divulgados 
na última quinta-feira (14). Em 
reação aos valores conhecidos, 
o ministro alemão da Economia, 

Peter Altmaier, disse que o país 
escapou da recessão mas que 
o desenvolvimento permanece 
“frágil”. A situação é provocada, 
em parte, pelas guerras comer-
ciais e impasse relacionado com 
o Brexit. 

Mas também, pelo menos é 
essa a leitura feita por vários 
analistas, devido ao setor auto-
móvel, que está passando por 
um momento de mudanças, o 
que afeta a economia alemã 
(RTP/ABr).

A situação é provocada pelas guerras comerciais e impasse 

relacionado ao Brexit.

A Marinha informou que o 
navio de pesquisa oceanográfi -
co Vital de Oliveira deixou, na 
quarta-feira (13), o Porto de 
Ilhéus, na Bahia, para instalar 
a comissão de Levantamento 
Ambiental da Costa Nordeste, 
com a missão de coletar e me-
dir dados ambientais, a fi m de 
contribuir para a compreensão 
da dispersão do óleo ao longo 
do litoral atingido.

O navio dispõe de acomodação 
para pesquisadores e infraes-
trutura completa de pesquisa, 
concentrando 28 equipamentos 
científi cos de última geração, que 
permite a interação entre repre-
sentantes de várias instituições 
do país e a Marinha. Também tem 
elevada capacidade de perma-
necer na área de operação por 
extensos períodos.

Os trabalhos ocorrerão ao 
longo do litoral nordestino e 

envolvem diversas tarefas, tais 
como a realização de estações 
oceanográficas para perfila-
gem vertical de temperatura 
e salinidade da coluna d’água, 
coleta de amostras de água para 
análise química para verifi car 
a presença de óleo, além da 
análise de correntes marinhas, 
coleta de amostras do solo ma-
rinho, entre outros. 

A Marinha informou ainda 
que foi acionado o Plano de 
Área do Espírito Santo, onde 
foram recolhidos fragmentos 
de óleo nas praias de Barra 
Nova, Degredos e Regência, o 
primeiro estado na Região Su-
deste a ser atingido pelo óleo. 
A fi nalidade é realizar ações 
de proteção a áreas sensíveis 
e limpeza de praia. O plano, 
aprovado pelo Ibama envolve 
25 empresas e instalações por-
tuárias em todo o estado (ABr).

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) e a Controladoria-Ge-
ral da União (CGU) assinaram 
na quinta-feira (14) um acor-
do de leniência com a OAS, 
empreiteira investigada pela 
Operação Lava Jato. A empre-
sa assume o compromisso de 
ressarcir em R$ 1,92 bilhão os 
cofres públicos até dezembro 
de 2047. A OAS fi ca habilitada 
para celebrar novos contratos 
com o governo federal.

Este foi o 11º acordo de leni-
ência assinado com diferentes 
empresas, o que, segundo a 
CGU, já totaliza R$ 13,6 bi-
lhões em valores devolvidos. 
A expectativa é que, até o fi nal 
de 2020, mais 22 acordos já em 
andamento sejam celebrados, 
resultando em um total de R$ 
25 bilhões em ressarcimentos. 

Advogado-geral da União, André Luiz Mendonça.

ANSA

Hannibal Hanschke

Valter Campanato/ABr
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Isac Nóbrega/PR

O Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (Inpi) e a 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
e Inovação Industrial (Embrapii) 
fi rmaram  um termo de coopera-
ção para agilizar os registros de 
patentes. O termo vai priorizar 
os pedidos feitos pelos núcleos 
de pesquisa do sistema Embra-
pii. Na avaliação do presidente 
da Embrapii, Jorge Guimarães, 
a cooperação deve aumentar o 
interesse das empresas em de-
senvolverem tecnologias com as 
unidades credenciadas. 

“Isso é uma oferta espetacu-
lar para as empresas”, ressaltou 
após a assinatura do termo. 
A empresa tem 42 núcleos 
de pesquisa credenciados no 
país que recebem fomento 
para desenvolver pesquisas 
em parceria com empresas. 

A partir de 2021 o prazo médio para processamento dos pedidos 

de patentes será de dois anos.
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Acordo deve acelerar pedidos de 
patentes; atraso médio é de 6,6 anos

modelo Embrapii está solucio-
nando, fazendo com que as em-
presas sejam as proprietárias 
das patentes, porque aí elas já 
tem aplicação imediata”, disse.

Em seis anos, a Embarpii 
apoiou cerca de 800 projetos 
que resultaram em 300 pedi-
dos de registro de propriedade 
intelectual, com R$ 1,3 bilhão 
em investimentos. O Inpi tem 
trabalhado para reduzir a fi la 
de pedidos de patentes acumu-
lada ao longo dos últimos anos. 
“Existe um estoque de patentes 
pedidas que sofreu um grande 
atraso. Esse atraso médio hoje é 
de 6,6 anos. É um atraso que está 
sendo resolvido”, disse Furtado. 
A meta é que a partir de 2021 o 
prazo médio para processamen-
to dos pedidos de patentes seja 
de dois anos (ABr).

O modelo da Embrapii, em 
que as empresas se tornam 
proprietárias das patentes, 
também aumenta a aplicação 
das tecnologias desenvolvidas, 
na avaliação do presidente do 

Inpi, Cláudio Furtado.
“Para que patente se torne 

efetivamente um bem econômi-
co, ela tem que ser explorada. 
Não é apenas o registro da 
patente no Inpi. [É] Isso que o 

História da moda italiana 
é tema de exposição

Alemanha escapa por 
um triz da recessão 

econômica

Com leniência, OAS 
pode participar de 

contratos com governo

Marinha desloca navio 
de pesquisa para 

litoral do Nordeste

“Claro que para atingirmos 
essa meta dependemos ainda 
da colaboração das empresas”, 
explica o advogado-geral da 
União, André Luiz Mendonça.

Os valores a serem pagos 
pela OAS correspondem à 
restituição de valores pagos a 
título de propinas (R$ 720,14 
milhões); à enriquecimento ilí-
cito obtido em razão de infl uên-
cia em contratos fraudulentos 
(R$ 800,37 milhões); e multas 
administrativa (R$ 320,06) 
e civil (R$ 84,73 milhões). 
Como a OAS se encontra em 
recuperação judicial, os valo-
res a serem pagos anualmente 
consideram a capacidade 
fi nanceira da empresa. gradu-
almente, aumentam à medida 
que a empresa se recuperar.

“O MP havia dito que a em-
presa não teria condições de 
pagar [os valores]. Nós então 
avaliamos que era possível fa-
zer uma curva [ascendente] de 
pagamentos”, disse Mendonça. 
“Caso a empresa cresça, ela 
terá condições de pagar mais”, 
acrescentou. Dos R$ 1,92 bi-
lhão a serem pagos pela OAS, 
o montante de R$ 1,03 bilhão 
será depositado na conta úni-
ca do Tesouro. Uma parte do 
valor restante será destinada 
às estatais prejudicadas (ABr).

Missão é coletar dados 

da mancha de óleo 

que atinge região.


