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“Se não conto o meu 
segredo, ele é meu 
prisioneiro. Se o 
deixo escapar, sou 
prisioneiro dele. A 
árvore do silêncio dá 
os frutos da paz”.
Arthur Schopenhauer (1788/1860)
Filósofo alemão
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Em reunião entre lí-
deres da Câmara, do 
Senado e o ministro 

da Justiça, Sergio Moro, fi cou 
defi nido que o Congresso vai 
dar prioridade à proposta 
sobre prisão em segunda 
instância que está na Câmara. 
O entendimento da maioria 
dos parlamentares que par-
ticiparam do acordo, fechado 
com apoio dos presidentes 
Davi Alcolumbre, do Senado, 
e Rodrigo Maia, da Câmara, 
é que a proposta da Câmara 
é mais ampla e corre menos 
riscos de ser questionada 
futuramente no STF.

Davi Alcolumbre apontou 

Prisão em 2ª instância da 
Câmara terá prioridade 
no Congresso Nacional

que a decisão tomada pela 
maioria dos líderes não é 
uma tentativa de atrasar a 
discussão da antecipação da 
execução penal no país, mas 
de aprovar uma proposta que 
não gere questionamentos. Ele 
defendeu uma “conciliação” 
em torno do tema. “A gente 
precisa compreender que o 
melhor caminho não é que 
pode ser feito de forma mais 
célere, mas que possa suscitar 
questionamentos lá na frente. 
Nada de maneira açodada é o 
melhor caminho”.

O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, disse que participou da 
reunião como “observador”, 

mas defendeu a aprovação 
da possibilidade de prisão em 
segunda instância de forma 
urgente.

“Minha avaliação pessoal 
tanto é que ambos [o projeto 
e a PEC] resolvem a questão. 
O ministro da Justiça e o go-
verno têm essa questão como 
urgente por ser uma questão 
de segurança pública”.

Alguns partidos acusam 
que houve um “acordão” para 
esfriar o debate e travar a dis-
cussão da prisão em segunda 
instância. Autor do projeto 
pronto para votação na CCJ do 
Senado, o senador Lasier Mar-
tins (Podemos-RS) ressaltou 

Decisão foi tomada em reunião de líderes do Senado e da Câmara com os presidentes

das duas Casas e o ministro da Justiça, Sergio Moro.

que a PEC levará muito mais 
tempo para ser aprovada do que 
o projeto. Ele chamou o acordo 
de ‘manobra maquiavélica’. 

“ A PEC tem procedimentos 
altamente demorados e vai 
demandar todo o ano que vem. 
A população está apavorada. O 

julgamento do Supremo per-
mite colocar centenas, milha-
res de delinquentes nas ruas”, 
criticou (Agência Senado).

O Índice de Confi ança do Em-
presário do Comércio (Icec), 
apurado pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), 
alcançou o patamar de 122,5 
pontos em novembro, o maior 
desde abril de 2019 (125,2 pon-
tos). O resultado representou 
uma alta de 0,5% ante o índice 
de outubro. Foi o terceiro au-
mento mensal consecutivo do 
índice. Em relação a novembro 
do ano passado, houve um 
crescimento de 11,6%.

“A economia vem emitindo 
diversos sinais de recuperação 
gradual, e a crescente confi ança 
do empresário do comércio vem 
confi rmar um cenário de maior 
otimismo em relação ao aqueci-
mento do consumo. Tenho con-
fi ança que o ano que vem será 
de uma reação ainda mais sólida 
do setor”, disse o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros.

A confi ança do empresário do comércio confi rma maior 

otimismo em relação ao aquecimento do consumo.

O relatório do Programa das 
Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma), divulgado 
ontem (26), alertou que é pre-
ciso reduzir em 7,6% a emissão 
de gases de efeito estufa no 
período entre 2020 e 2030 
para evitar uma “catástrofe 
climática”. Sem essa redução, 
a temperatura do planeta pode 
aumentar 3,2ºC. 

Os dados mostram que em 
2018, o total de emissões de 
CO2 atingiu níveis recordes e, 
na última década, as emissões 
aumentaram 1,5% por ano. A 

ONU diz que os países mais 
ricos falharam no corte de 
emissões com a rapidez neces-
sária. Segundo o organismo, 
15 dos 20 países mais ricos 
do mundo não têm sequer um 
plano para atingir o nível zero 
de emissões.

Diretora do Pnuma, Inger 
Anderson afi rmou que os países 
não podem mais adiar medidas 
necessárias para mudar o cená-
rio. Os cortes agora propostos, 
de 7,6%, “mostram que os pa-
íses simplesmente não podem 
esperar”, acrescentou (ABr).

Medida é fundamental para evitar “catástrofe climática”.

Uma camisa da seleção brasi-
leira usada pelo ex-craque Pelé 
em 1971 será leiloada no dia 5 
de dezembro pela famosa casa 
de leilões Bolaffi , em Turim, 
na Itália.

O ex-jogador do Santos usou 
a camisa em um amistoso entre 
Brasil e Iugoslávia, em julho 
de 1971, no Rio de Janeiro. O 
modelo está avaliado entre 10 
e 15 mil euros.

A casa de leilões também 
irá leiloar duas históricas 

camisas da seleção italiana. 
Uma delas foi usada pelo 
ex-defensor Gaetano Scirea 
na Copa do Mundo de 1986, 
já a outra foi utilizada por 
Gianpiero Marini no Mundial 
de 1982.

Entre outros itens que serão 
leiloados estão uma camisa 
usada pelo ex-ciclista italiano 
Fausto Coppi em 1952 no Tour 
de France e um taco de beisebol 
do norte-americano Michael 
Jordan (ANSA).

Leilão acontece em Turim no dia 5 de dezembro.

IPVA fi nais 7 e 8 
A Secretaria da Fazenda do 

Estado notifi cou proprietários de 
447.505 veículos que apresentam 
débitos do IPV, referentes ao exer-
cício de 2019, de veículos com fi nais 
de placa 7 e 8 e também de rema-
nescentes dos exercícios de 2014 a 
2018. O aviso traz a identifi cação do 
veículo, os valores do imposto, da 
multa incidente e dos juros por mora, 
além de orientações para pagamento 
ou apresentação de defesa. O débito 
totaliza R$ 511.020.939,39. 

O ramo de consórcios en-
cerrou o mês de outubro com 
resultado positivo. Segundo a 
Associação Brasileira de Ad-
ministradoras de Consórcios 
(Abac), houve um aumento 
de 12,8% nas adesões, em 
relação ao mesmo período do 
ano passado. 

Com uma movimentação de 
cerca de R$ 110 bilhões, de 
janeiro a outubro, o volume 
de 2,38 milhões de novas cotas 
vendidas marcou um recorde 
na série histórica. O balanço 
indicou um total de 2,11 mi-
lhões de cotas adquiridas e 

As cotas de eletroeletrônicos 

duráveis apresentaram

o maior crescimento

de 2018 para 2019.

O ministro da Economia do 
Brasil, Paulo Guedes, afi rmou, 
durante coletiva em Washing-
ton, que ninguém deve “se 
assustar” se surgirem pedidos 
por um novo AI-5, principal ins-
trumento de repressão usado 
pela ditadura militar.

Tido como “liberal”, Guedes 
criticou o ex-presidente Lula 
por ter convocado as pessoas 
a protestarem contra o go-
verno. “Sejam responsáveis, 
pratiquem a democracia. Ou 
democracia é só quando seu 
lado ganha? Quando o outro 
lado ganha, com 10 meses 
você já chama todo mundo 
para quebrar a rua? Que res-
ponsabilidade é essa? Não se 
assustem então se alguém pedir 
o AI-5. Já não aconteceu uma 
vez?”, disse.
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CNC: confi ança do comércio cresce 
pelo terceiro mês consecutivo

pontos), e todos os itens que 
compõem este indicador re-
gistraram variações mensais 
maiores do que as observadas 
em outubro.

Em relação às expectativas 
para a economia, a proporção 
dos empresários que esperam 
uma melhora econômica re-
presentou 91,0%, ante 90,2% 
em outubro e um aumento de 
10,3 pontos percentuais em 
relação a novembro de 2018. 
“Essa expectativa favorável 
está ancorada nas projeções 
de maior crescimento econô-
mico no próximo ano”, afi rma 
a economista da CNC Catarina 
Carneiro da Silva. A maioria dos 
varejistas percebeu melhora 
em suas empresas (60,5%), 
acima da proporção registra-
da em outubro (59,8%) e em 
novembro de 2018 (49,1%) - 
(Gecom/CNC). 

O subíndice referente às 
expectativas chegou a 162,6 
pontos e permaneceu no maior 
patamar, com alta de 0,1% 
ante o mês anterior e aumento 
de 7,0% na comparação com 
novembro do ano passado. 

Registrou o maior indicador 
desde maio de 2019 (163,6 
pontos). A satisfação quanto 
às condições correntes foi um 
dos destaques em novembro. 
Também atingiu o maior nível 
desde maio de 2019 (100,6 

Camisa do Brasil usada 
por Pelé será leiloada 
em Turim, na Itália

Emissões de CO2 precisam cair
7,6% ao ano

Ministro da Economia 
reativa ameaça de

AI-5 contra protestos

Consórcios cresceram 
12,8%, com 2,38 milhões 

de quotas vendidas
um faturamento de R$ 85,81 
bilhões. 

O fi nal de ano representa, em 
geral, uma época em que muitas 
pessoas cogitam participar de 
consórcios, a fi m de obter um 
bem ou serviço. A expectativa 
é de que os 7,35 milhões de 
consorciados ativos devem 
crescer. As cotas para aqui-
sição de veículos leves, como 
automóveis, caminhonetes e 
utilitários, equivalem a mais da 
metade (50,2%) do total. 

Na sequência, aparecem as 
cotas para motocicletas e mo-
tonetas, com 29,5%; imóveis, 
com 13,6%; e veículos pesados, 
com 4,5%. As menores propor-
ções foram observadas entre 
as cotas de serviços (1,4%) e 
eletroeletrônicos e outros bens 
móveis duráveis (0,8%).

Para o presidente executivo 
da Abac, Paulo Roberto Rossi, 
a performance do ramo de con-
sórcios tem melhorado devido a 
uma mudança de mentalidade 
dos consumidores, que têm tido 
um senso maior de responsa-
bilidade quanto às próprias fi -
nanças. Para ele, ao adotar esse 
comportamento, passam a ver 
o consórcio “como alternativa 
para realização dos sonhos de 
consumo” (ABr).

Segundo o ministro, “chamar 
o povo para a rua é uma irres-
ponsabilidade”. “Aí o fi lho do 
presidente fala em AI-5, e todo 
mundo se assusta”, declarou. O 
Ato Institucional Número 5 foi 
um decreto publicado em 13 de 
dezembro de 1968, no governo 
Costa e Silva, e endureceu a 
repressão na ditadura militar.

O instrumento deu poderes 
para o presidente fechar o 
Congresso, cassar direitos po-
líticos de adversários e punir 
críticos de forma arbitrária. 
Essa não é a primeira vez que 
governistas recorrem ao AI-5 
para falar em tom de ameaça 
contra grandes manifestações 
populares de oposição, algo até 
agora inexistente. 

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse que as 
repetidas menções ao AI-5 
por parte do governo estão 
“gerando insegurança sobre 
qual é o intuito por trás da 
utilização de forma recorrente 
dessa palavra”. Já o mandatário 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, ressaltou 
que o “AI-5 é incompatível 
com a democracia”. Não se 
constrói o futuro com experi-
ências fracassadas do passado”, 
acrescentou (ANSA).

Ministro da Economia do 

Brasil, Paulo Guedes.


