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“No inferno os lugares 
mais quentes são 
reservados àqueles 
que escolheram a 
neutralidade em 
tempo de crise”.
Dante Alighieri (1265/1321)
Poeta fl orentino
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Levantamento divul-
gado pelo Conselho 
Nacional de Justiça 

(CNJ) mostra que há no país 
48 grandes obras públicas 
paralisadas em decorrência 
de decisões judiciais, o que 
resulta no travamento de R$ 
149 bilhões de investimentos 
em infraestrutura. De acordo 
com o relatório regiões com 
o maior número de obras pa-
radas por causa de decisões 
judiciais são a Sul, com 16 
empreendimentos parali-
sados, e a Sudeste, com 11, 
seguidas por Centro-Oeste, 
Nordeste e Norte, com sete 

CNJ: decisões judiciais 
paralisam 48 obras 
orçadas em R$ 149 bilhões

cada.
Entre as 48 obras identifi ca-

das, a maioria é relacionada à 
área de educação – ou seja, a 
construção de universidades, 
escolas e creches. As outras 
áreas mais afetadas são a de 
mobilidade urbana e a de 
abastecimento de água. As 
obras representam 1,2% de 
um universo de 3,9 mil obras 
orçadas em ao menos R$ 1 
milhão paralisadas pelo país. 
O CNJ destaca, porém, a difi -
culdade em se saber o número 
preciso de obras paradas no 
Brasil.

“Diversas obras públicas pa-

ralisadas no país não puderam 
ser localizadas pelo presente 
diagnóstico devido à indispo-
nibilidade de fontes de dados. 
Somada a isso, verifi cou-se a 
grande difi culdade adminis-
trativa, dos órgãos de contro-
le, em acompanhar de forma 
centralizada, a execução de 
todas as obras públicas do 
país”, frisa o estudo em suas 
considerações fi nais.

Os motivos para a parali-
sação de obras vão desde o 
abandono pela empresa ou 
consórcio vencedor da licita-
ção, a defi ciência de projeto 
ou falta de capacidade do 

Rodovia BR-163, com trechos ainda sem pavimentação.

ente público responsável em 
cumprir o orçamento previs-
to. O CNJ destacou ainda a 

difi culdade em localizar pro-
cessos judiciais relacionados 
a obras públicas, uma vez que 

os tribunais do país não rea-
lizam esse tipo de fi ltragem 
temática (ABr).

A infl ação está bastante baixa 
e estável no curto, médio e 
longo prazo, afi rmou o presi-
dente do Banco Central (BC), 
Roberto Campos Neto, em 
audiência pública na Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado, na terça-feira (19). Se-
gundo Campos Neto, a infl ação 
está baixa em todo o mundo. 
Além disso, ele citou que no 
Brasil há o efeito da estratégia 
do governo de estimular os 
investimentos privados, no 
lugar do público, e de ajuste 
nas contas públicas.

“O Brasil está se reinven-
tando com dinheiro privado 
e o mercado tem fi nalmente a 
compreensão de que o governo 
tem um programa fi scal sério 
que vai atingir o equilíbrio 
das contas públicas”, afi rmou, 

O presidente da Empresa Me-
tropolitana de Águas e Energia 
(Emae), Ronaldo Souza Camar-
go, disse que a primeira fase do 
Porto São Paulo deverá estar 
pronta em janeiro de 2021. O 
empreendimento, que deverá 
ser construído à margem do 
Rio Pinheiros, faz parte do 
projeto Novo Rio Pinheiros, 
de despoluição do rio.”O Porto 
São Paulo, se tudo correr bem, 
será implementado até janeiro 
de 2021”, destacou Camargo.

O governo do estado quer que o 
Porto São Paulo seja uma espécie 
do Puerto Madero, de Buenos 
Aires, uma área com atrações 
turísticas de gastronomia e 

entretenimento. O projeto será 
executado em parte do terreno 
da Usina Elevatória da Traição, 
na região do Morumbi. De acordo 
com o governo do estado, parte 
dos recursos para a despoluição 
do rio Pinheiros virá do próprio 
estado, e outra, da iniciativa 
privada, a partir da concessão de 
áreas para a exploração turística. 

O projeto prevê intervenções 
em áreas de todas as sub-bacias 
dos grandes afl uentes do rio, 
onde vivem cerca de 3,3 mi-
lhões de pessoas. O pacote de 
obras será de R$ 1,5 bilhão com 
o objetivo de devolver o rio Pi-
nheiros limpo para a população 
até 2022 (ABr).

O empreendimento será uma espécie do Puerto Madero,

de Buenos Aires, com atrações turísticas

de gastronomia e entretenimento.

A Suprema Corte de Cassação 
da Itália negou na terça-feira (19) 
a possibilidade de comutação de 
pena ao terrorista Cesare Battis-
ti. Condenado à prisão perpétua, 
sua defesa solicitava a alteração 
para 30 anos de cárcere. O tri-
bunal declarou “inadmissível” o 
recurso interposto pela defesa 
de Battisti contra a ordem com 
a qual, em 17 de maio, a Corte 
de Apelação de Milão havia já 
negado a comutação da pena de 
prisão perpétua para 30 anos de 
reclusão.

Segundo o tribunal, as ques-
tões levantadas pelo recurso 
da defesa “questionavam a per-
sistente efi cácia do acordo de 
comutação de pena estipulado 
entre as autoridades italianas e 
brasileiras, em vista da extradi-

Battisti tentava alterar prisão perpétua a 30 anos de reclusão.

Pelo menos 106 pessoas já 
morreram nas manifestações 
contra o aumento do preço da 
gasolina no Irã, segundo dados 
da ONG Anistia Internacional, 
que diz ter chegado a esse 
número por meio de “vídeos 
verifi cados, testemunhas ocula-
res e informações coletadas por 
ativistas fora do Irã”. Houve uma 
série de “assassinatos ilegais por 
parte das forças de segurança”.

Os protestos começaram na 
última sexta-feira (15), após o 
governo ter anunciado o fi m dos 
subsídios ao preço da gasolina e 
um racionamento de combustí-
vel. A medida aumentou o valor 
do litro de gasolina de 10 mil para 
15 mil rials, o que equivale a US$ 

0,13. As manifestações chegam 
no momento em que o governo 
já estava sob pressão por conta 
das difi culdades em impulsionar 
a economia iraniana, asfi xiada 
pelas sanções unilaterais impos-
tas pelos Estados Unidos. 

Desde a ruptura do acordo 
nuclear por parte de Donald 
Trump, a moeda do Irã já 
se desvalorizou quase 300% 
frente ao dólar americano. A 
Guarda Revolucionária afi rmou 
que está pronta a “reagir com 
força a qualquer ação que crie 
insegurança no país”, além de 
culpar “funcionários dos EUA” e 
a “ignóbil família do xá deposto 
Mohammad Reza Pahlavi” pela 
violência nos protestos (ANSA).

Ônibus queimado por manifestantes em Isfahan, no centro do Irã.

O líder do governo no Senado 
Federal, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), disse na 
terça-feira (19), que a reforma 
administrativa não tem data 
para ser apresentada ao Con-
gresso. Uma das justifi cativas 
seria a pauta cheia de projetos 
em tramitação no Legislativo. 
“Nós já temos uma pauta muito 
densa no Congresso, que se tra-
duz pela apresentação da três 
propostas, em relação ao pacto 
federativo, à emergência fi scal 
e aos fundos”, disse Bezerra, no 
Palácio do Planalto. “A reforma 
administrativa pode fi car para 
o ano que vem”, acrescentou.

De acordo com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, que 
está alinhavando a proposta 
de reforma administrativa, os 
futuros servidores públicos não 
teriam mais estabilidade auto-
mática no cargo. A ideia seria 

Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho.

Daniel Teixeira/Estadão/Reprodução

Marcelo Camargo/ABr

Rovena Rosa/ABr

ANSA

ANSA

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Líder do governo diz que não há prazo 
para apresentar reforma administrativa

Jair Bolsonaro quer se certifi car 
de que não haverá nenhuma 
retirada de direitos na medida. 
Em relação à reforma tributá-
ria, cuja proposta do governo 
ainda não veio a público, o 
líder no Senado informou que a 
ideia é construir uma proposta 
única a partir dos textos que já 
tramitam de forma simultânea 
na Câmara e no Senado.

“Estamos vencendo as úl-
timas resistências para que o 
presidente Davi [do Senado] 
possa instalar uma comissão 
mista, para até fevereiro a 
gente ter um texto comum, e aí, 
nessa oportunidade, o governo 
federal vai encaminhar as suas 
propostas no sentido de fazer 
avançar a reforma tributária, 
sobretudo com a unifi cação 
dos impostos a nível federal, 
que seria o primeiro passo da 
reforma”, disse (ABr).

defi nir um tempo para atingir 
a estabilidade, de acordo com 
cada carreira. Além disso, outro 
objetivo seria reduzir o número 
de carreiras de cerca de 300 
para algo em torno de 20, e que 

os salários para quem entrar na 
carreira pública passem a ser 
menores do que são atualmente.

Questionado sobre eventuais 
pontos polêmicos da proposta, 
Bezerra disse que o presidente 

Primeira fase do Porto 
São Paulo

prevista para 2021

Contabilizada mais
de 100 mortes

em protestos no Irã

Infl ação está bastante 
baixa e estável, diz 

Campos Neto

Suprema Corte da 
Itália nega comutação 

de pena a Battisti
ao citar que os investimentos 
somente públicos são inefi cien-
tes. “O dinheiro público como 
máquina de crescimento bateu 
no muro”, disse.

O presidente do BC reafi r-
mou que tem um projeto para 
redesenhar o cheque especial, 
considerado “um produto mui-
to regressivo”, com peso maior 
de juros sobre quem tem menor 
renda. Também afi rmou que 
nos próximos dias será lançado 
um mutirão de renegociação de 
dívidas com os bancos. No início 
do mês, ele disse que está nego-
ciando a abertura de agências 
aos sábados ou após o horário 
normal de funcionamento para 
renegociar dívidas. Em troca 
pela renegociação, os clientes 
terão que fazer um curso de 
educação fi nanceira (ABr).

ção pelo Brasil, a qual, posterior-
mente, não ocorreu, diante da 
legitimidade do procedimento 
culminado com a expulsão do 
condenado pela Bolívia”.

Battisti foi condenado à prisão 
perpétua na Itália por quatro as-
sassinatos cometidos na década 
de 1970, quando era militante do 
grupo Proletários Armados pelo 
Comunismo. Preso em 2007 em 
território brasileiro, o STF auto-
rizou sua extradição à Itália em 
novembro de 2009, mas deixou 
para o presidente a decisão fi nal. 
No fi m de seu mandato, o ex-
-presidente Lula decidiu manter 
Battisti no Brasil, e o italiano foi 
solto da prisão em 2011.

Em 13 de dezembro de 2018, 
teve uma ordem de prisão ex-
pedida pelo ministro Luiz Fux, 
do STF. O italiano foi preso em 
janeiro de 2019, em Santa Cruz 
de La Sierra, e entregue pela 
Bolívia às autoridades italianas. 
A defesa alega que a prisão 
perpétua de Battisti é ilegítima, 
pois a pena imposta deveria ser 
a mesma prevista pela legislação 
brasileira (30 anos). Já a Justiça 
italiana alega que o acordo de 
extradição não entrou em vigor, 
visto que Battisti foi expulso 
diretamente da Bolívia (ANSA).
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Óleo atingiu 116 cidades
Ao menos 675 pontos do litoral 

brasileiro já foram atingidos pelas 
manchas de óleo de origem desco-
nhecida que, desde o fi m de agosto, 
se espalhou por toda a costa da 
Região Nordeste e pelo litoral norte 
do Espírito Santo. As 675 áreas 
afetadas pela substância poluente 
estão espalhadas por 116 municípios 
de dez estados. Desde 30 de agosto, 
cerca de 4.500 toneladas de resíduos 
contaminados já foram recolhidos. 


