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“A diferença entre 
um estadista e um 
demagogo é que este 
decide pensando nas 
próximas eleições, 
enquanto o estadista 
decide pensando nas 
próximas gerações”.
Winston Churchill (1874/1965)
Estadista britânico

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular

MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem (27) 
que o Brasil vai man-

ter uma relação pragmática 
com o governo do presidente 
eleito da Argentina, Alberto 
Fernández. “Nosso relaciona-
mento com a Argentina vai ser 
pragmático sim, temos bom 
relacionamento comercial, no 
que depender de mim continu-
ará”, disse durante entrevista a 
jornalistas, em Manaus. 

Fernández venceu as elei-
ções pela coalizão de esquer-
da Frente de Todos e sua 
vice é a senadora Cristina 
Kirchner, ex-presidente do 
país. Bolsonaro é crítico do 

Brasil manterá relação 
pragmática com governo 
argentino, diz Bolsonaro

kirchnerismo e apoiou a ree-
leição do presidente Maurício 
Macri, derrotado nas urnas nas 
eleições realizadas em outubro 
no país vizinho. A posse do 
novo governo será em 10 de 
dezembro, em Buenos Aires, 
e Bolsonaro já designou o 
Ministro da Cidadania, Osmar 
Terra, para representá-lo na 
cerimônia. 

O presidente Bolsonaro 
esteve na capital amazonense 
para participar da abertura da 
1ª Feira de Sustentabilidade 
do Polo Industrial de Manaus, 
cujo objetivo é mostrar a 
importância do polo para o 
desenvolvimento sustentável 

da fl oresta amazônica. 
Durante seu discurso, Bolso-

naro voltou a citar a “cobiça” 
de países estrangeiros nas 
riquezas da região. “Estamos 
aqui no pedaço de terra mais 
rico do mundo em minerais, 
biodiversidade, água potável, 
grandes áreas e a cobiça existe 
sobre essa região e nós devemos 
nos preocupar com isso”, disse. 

O presidente também defen-
deu novamente a abertura de 
áreas indígenas para a produção 
agrícola e a exploração mineral. 
“Quantos dentre vocês aqui são 
descendentes de índios, porque 
reservar-lhes os espeço dentro de 
uma terra onde você não possa 

Bolsonaro voltou a citar a “cobiça” de países estrangeiros nas riquezas

da região amazônica.

fazer nada sobre ela? Eu quero, no 
que depender de mim e do nos-
so parlamento, o índio fazendo 
dentro da sua terra exatamente 

o que o fazendeiro faz ao lado, 
possa inclusive garimpar”, disse. 

Depois da cerimônia, Bolso-
naro embarcou para Altamira, 

no Pará, onde participa da 
cerimônia de inauguração da 
Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte (ABr).

O papa Francisco culpou 
“governos fracos” pela tensão 
social que atinge diversos 
países da América Latina. A 
declaração foi dada ontem (27), 
durante coletiva de imprensa 
em seu voo de retorno do Ja-
pão, em resposta aos jornalistas 
sobre os confl itos em países 
como Bolívia, Chile, Colômbia 
e Nicarágua.

“Há governos fracos, muito 
fracos, que não conseguiram 
promover ordem e paz, por isso 
se cria essa situação”, disse o 
Papa, sem citar casos específi -
cos, segundo o jornal argentino 
Clarín. A América Latina vive 
uma onda de agitação social 
que também já chacoalhou 
Venezuela, Equador, Peru e 

Haiti. Sobre o caso do Chile, 
tido como país mais estável da 
região, Francisco admitiu estar 
“assustado”.

“O Chile está em chamas”, 
acrescentou. As manifestações 
na nação andina já contabilizam 
mais de 20 mortos e mais de 
200 pessoas que perderam a 
vista total ou parcialmente em 
disparos de balas de borracha 
e esferas de chumbo por parte 
das forças de segurança. Ber-
goglio, primeiro Papa latino-
-americano, também recomen-
dou “diálogo” e “análise” para 
acalmar as crises na região. “É 
preciso relativizar as coisas e 
convidar ao diálogo, à paz, para 
que se resolva os problemas”, 
disse (ANSA).

Papa Francisco comentou onda de agitação em países

da América do Sul.

O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, antecipou 
ontem (27) que, durante 
a próxima Conferência In-
ternacional sobre Mudança 
Climática (COP25), o Brasil 
voltará a cobrar dos países 
desenvolvidos compensação 
pela preservação da fl ora e da 
fauna existentes no território 
brasileiro. Considerado um 
dos mais importantes eventos 
globais sobre o clima, a confe-
rência, realizada pela ONU será 
em Madri, entre os dias 2 e 13 
de dezembro. 

“Nossa missão na COP será 
fazer valer a promessa dos 
países ricos para com os países 
em desenvolvimento de prover 
recursos  para remunerar pelo 
trabalho que o Brasil já faz”, 
declarou o ministro ao partici-
par, ontem (27), de audiência 
pública na Comissão de Agri-

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Empresários avaliam que o 
licenciamento ambiental é fun-
damental para a conservação dos 
recursos naturais, em consulta 
da CNI com 583 representantes 
do setor industrial. A pesquisa 
mostra que para 95,4% dos 
executivos o licenciamento é um 
importante instrumento para a 
conservação do meio ambiente, 
e que 65,5% dos entrevistados 
não veem o licenciamento ape-
nas como mais uma forma de 
arrecadação pelo Estado. 

Para 84% dos empresários, o 
licenciamento contribui para a 
melhoria da gestão ambiental 
de suas empresas. 55,2% dos en-
trevistados apontam que o atual 
modelo de obtenção de licenças 
ambientais não atinge seu obje-

Para 95,4% dos executivos o licenciamento é importante para a 

conservação do meio ambiente.

Gasolina: mais 4% 
A Petrobras reajustou ontem 

(27) o preço da gasolina em 4% em 
suas refi narias. Na semana passa-
da, a empresa já havia aumentado 
o preço do combustível em 2,8%. 
Não houve reajuste no preço do 
óleo diesel. O aumento vale para o 
combustível vendido nas refi narias 
para os os postos de gasolina. O 
valor fi nal que o motorista pagará 
para abastecer o carro dependerá 
de cada posto.

O Instituto Fórum do Futuro 
reúne, em Brasília, um grupo 
de acadêmicos, formuladores, 
gestores públicos e privados 
com o objetivo de debater pro-
postas para o desenvolvimento 
sustentável da agricultura no 
país, no Seminário Alimento 
e Sociedade. O instituto é 
presidido pelo ex-ministro da 
Agricultura Alysson Paulinell, 
que defendeu amplo estudo dos 
biomas brasileiros para nortear 
limites de uso no presente e 
no futuro. 

“Esse esforço é no sentido de 
fazer com que o Brasil conheça 
os seus biomas, os seus limites 
de uso, para defi nir bem o que 

pode e o que não deve ser 
usado, qual a tecnologia que 
garante a manutenção dos re-
cursos naturais e, logicamente, 
a sua estabilidade ecológica. 
Quem vem primeiro é a ciência 
e tecnologia”, afi rma.       

Um dos destaques do se-
minário foi a apresentação de 
resultados do projeto-piloto 
Biomas Tropicais, para analisar 
possibilidades e limites de uso 
dos recursos naturais. A primeira 
etapa foi concluída a partir de 
uma pesquisa no cerrado e o 
instututo pretende fazer parceria 
com entes públicos e privados 
para expandir a pesquisa aos 
demais biomas brasileiros (ABr).

Fórum do Futuro propõe pesquisa sobre limites de uso de biomas.

O Ministério da Agricultura 
informou que foi liberada a par-
cela que faltava para execução 
integral do orçamento previsto, 
para 2019, do Programa de Sub-
venção do Seguro Rural (PSR), 
totalizando R$ 440 milhões. Em 
março, o orçamento foi contin-
genciado em R$ 70 milhões, o 
que reduziu a disponibilidade 
inicial para R$ 370 milhões. 
No fi nal de outubro, houve o 
desbloqueio de R$ 50 milhões, 
e agora, foi liberado os R$ 20 
milhões restantes.

De acordo com o ministério, 
com o orçamento de 2019 será 

Em caso de quebra da safra, as 

obrigações fi nanceiras serão 

pagas pela seguradora.
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Países ricos devem ‘compensação’ 
por preservação ambiental

acrescentou, lembrando que, 
quando foi realizado o Acordo 
de Paris, em 2015, falava-se na 
disponibilização de cerca de 
US$ 100 bilhões por ano. Esse 
seria o montante que os países 
desenvolvidos repassariam aos 
em desenvolvimento a título de 
compensação fi nanceira.

Salles apontou o que consi-
dera ser o principal desafi o de 
sua pasta. “A regularização fun-
diária. Resolvida essa questão, 
[precisamos] fazer o zoneamen-
to econômico ecológico para 
identifi car as potencialidades, 
os pontos mais sensíveis e onde 
pode haver produção, infraes-
trutura. [É preciso viabilizar 
o] pagamento por serviços 
ambientais e, fi nalmente, trazer 
dinheiro para o Brasil, mas na 
proporção que o país precisa e 
merece, e não pequenos valores 
simbólicos (ABr).

cultura da Câmara. Uma de 
suas prioridades é o debate da 
regulamentação do Artigo 6 do 
Acordo de Paris, que fortalece 
a resposta global à ameaça da 
mudanças climáticas e reforça 
a capacidade dos países para 

lidar com os impactos decor-
rentes dessas mudanças. 

“Esperamos receber a si-
nalização de que recursos 
vultosos para os países em de-
senvolvimento se concretizem 
já a partir do ano que vem”, 

Papa culpa ‘governos 
fracos’ por tensão
na América Latina

Tecnologia e ciência 
devem ‘pautar’ agricultura

Empresários avaliam que 
licenciamento ambiental 

é fundamental

Governo libera 100%
do orçamento para

o seguro rural
possível atender em torno de 
100 mil apólices, 58% a mais 
que no ano anterior. Para o 
diretor do Departamento de 
Gestão de Riscos do ministério, 
Pedro Loyola, o governo tem 
dado sinais de que o seguro 
rural será um dos principais 
instrumentos da política agrí-
cola nos próximos anos.

“Para o próximo ano, está 
previsto o recurso de R$ 1 
bilhão para o PSR, que de-
pende ainda de aprovação do 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) de 2020, em 
tramitação no Congresso Na-
cional”, complementa. Esse 
será o maior montante para 
subvenção desde a criação do 
programa, em 2004.

Com o seguro, o produtor ru-
ral adquire uma apólice para a 
lavoura/atividade com o auxílio 
fi nanceiro do governo. Em caso 
de quebra da safra por causa 
de evento climático adverso 
(seca ou excesso de chuvas, por 
exemplo) ou variação de pre-
ços, as obrigações fi nanceiras 
do produtor serão pagas pela 
seguradora. 

Com esse mecanismo, o pro-
dutor consegue taxas de juros 
mais baixas, já que o risco de 
fi car inadimplente cai (ABr). 

tivo de garantir a conservação. 
Os dados foram apresentados 
no evento Oportunidades e 
Desafi os para o Licenciamento 
Ambiental, realizado pela CNI 
ontem (27), em Brasília.

Os entrevistados apontam que 
o excesso de burocracia, a demo-
ra na análise e na manifestação 
de órgãos envolvidos, e a falta 
de clareza sobre as informações 
repassadas pelo órgão licenciador 
são desafi os do atual processo de 
licenciamento que prejudicam os 
negócios. “Tudo isso acaba por 
impactar em custos com taxas, 
contratação de técnicos, de con-
sultoria jurídica e para elaboração 
de estudos e monitoramento. Dos 
entrevistados, 86,3% concordam 
totalmente ou parcialmente que 
esses custos são elevados”, diz o 
relatório. Em média, os entrevis-
tados disseram que gastam 3% do 
valor da obra com o processo de 
licenciamento ambiental. No en-
tanto, um quinto dos empresários 
revelaram ter gastos superiores 
a 5% do valor total do empre-
endimento. Para a CNI, tornar 
o licenciamento ambiental mais 
ágil com melhoria da qualidade 
técnica das análises é possível 
e fundamental para a melhoria 
do ambiente de negócios (ABr).


