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“Importante não é ver o 
que ninguém nunca viu, 
mas sim, pensar o que 
ninguém nunca pensou 
sobre algo que todo 
mundo vê”.
Arthur Schopenhauer (1788/1860)
Filósofo alemão
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Estimativa divulgada 
ontem (28), pelo Mi-
nistério da Economia 

revela que o Custo Brasil 
consome das empresas R$ 1,5 
trilhão por ano, o que repre-
senta 22% do PIB. O cálculo 
foi feito pelo governo federal 
em parceria com o setor pri-
vado. Custo Brasil é um termo 
que descreve o conjunto de 
difi culdades estruturais, bu-
rocráticas e econômicas que 
encarecem e comprometem 
novos investimentos pelas 

Governo e setor privado 
estimam Custo Brasil em 
R$ 1,5 trilhão por ano

empresas e pioram o ambiente 
de negócios.

Segundo o secretário espe-
cial de Competitividade do Mi-
nistério da Economia, Carlos da 
Costa, essa estimativa refl ete o 
custo que as empresas brasi-
leiras têm acima da média dos 
países que integram a OCDE. 
“É um número que representa 
o peso da nossa burocracia, o 
peso de vários erros que foram 
cometidos no passado”.

Costa ressaltou que, entre 
os elementos que compõem o 

Custo Brasil, o que mais pesa 
para as empresas é o emprego 
de capital humano. “O Brasil, 
que precisa contratar pessoas 
para reduzir o índice de desem-
prego, tem como principal com-
ponente do Custo empregar 
capital humano. Cometemos 
erros no passado de qualifi ca-
ção de mão de obra, de educa-
ção e de excessivos encargos 
trabalhistas”, explicou.

Depois de divulgar a estimati-
va do Custo Brasil, o secretário 
lançou o Programa de Melhoria 

O número representa o peso da nossa burocracia, o peso de vários erros que

foram cometidos no passado.

Contínua da Competitividade, 
que  foi feito em parceria com 
entidades setoriais. “Vamos 
trabalhar para que nosso Custo 

Brasil se reduza o mais rápido 
possível”, disse, ao enfatizar 
que ainda não é possível calcu-
lar em quanto tempo o Brasil 

poderá reduzir seu custo, de 
modo que este entre na média 
dos países que compõem a 
OCDE (ABr).

A Coreia do Norte disparou 
ontem (28) pelo menos um 
projétil não identifi cado, numa 
ação que aparentemente pre-
tende pressionar os Estados 
Unidos a aceitar uma nova 
rodada de diálogo sobre o pro-
grama nuclear.

O Estado Maior Conjunto sul 
coreano limitou-se a afi rmar, 
através de um breve comu-
nicado, que se trata de um 
disparo de um projétil cujas 
características “ainda não são 

desconhecidas”, mas não for-
neceu mais informações sobre 
o lançamento.

O último ensaio dos norte-
-coreanos deu-se no dia 31 de 
outubro, quando o regime de 
Pyongyang fez um lançamento 
de um foguete. Os lançamentos 
são interpretados como tenta-
tivas para forçar Washington a 
aceitar as novas condições para 
o diálogo sobre o desarmamento 
que se encontra num impasse 
desde o início do ano (RTP/ABr).

O último ensaio dos norte-coreanos deu-se no dia 31 de outubro.

Parlamentares da Câma-
ra dos Deputados do Chile 
aprovaram, por unanimidade, 
uma medida transitória para 
reduzir à metade os salários 
e outras remunerações dos 
políticos, pelo período de 60 
dias. Prefeitos, vereadores 
e membros do Judiciário e 
do Ministério Público foram 
poupados. Ficou também 
aprovada a criação de uma co-
missão autônoma que definirá 
os valores dos salários para 
funcionários do Estado e para 
cargos de eleição popular.

O deputado Gabriel Boric, 
33 anos, é um dos políticos 
que lançou a iniciat iva. 
Ele afirma que os salários 
devem ser reduzidos, pri-
meiramente, para os cargos 

de representação popular e 
de confiança do presidente. 
Boric afirma que essa redução 
de 50% deve servir como “piso 
salarial” para as remunera-
ções do legislativo.

O Senado chileno aprovou a 
chamada “lei anti-capuz”, que 
estabelece penas mais severas 
a manifestantes que partici-
parem de atos com os rostos 
cobertos. O projeto reafi rma 
as garantias constitucionais 
de liberdade de reunião de 
pessoas de maneira pacífi -
ca, mas aplica sanções mais 
severas àqueles que causam 
distúrbios, crimes e excessos 
contra a ordem pública cobrin-
do o rosto com máscaras e/
ou capuz com o propósito de 
ocultar sua identidade (ABr).

O Senado chileno aprovou a chamada “lei anti-capuz”,

para manifestantes que participam rostos cobertos.

Emergência climática
O Parlamento da União Europeia 

aprovou ontem (28) uma moção 
que declara emergência climática no 
bloco, e pede à Comissão Europeia, 
poder Executivo da UE, que todas as 
propostas legislativas e orçamentá-
rias estejam em linha com o objetivo 
de limitar o aquecimento global neste 
século a 1,5ºC acima dos níveis pré-
-industriais. Essa é uma das metas 
do Acordo de Paris sobre o Clima, 
assinado em 2015.

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, avaliou 
ontem (28) como positiva a 
aprovação da Medida Provi-
sória (MP) que criou o pro-
grama Médicos pelo Brasil, ao 
lembrar que havia indefi nição 
sobre a aprovação e o governo 
apelou aos líderes do Senado 
e da Câmara para que apro-
vassem o projeto, considerado 
forte para a saúde pública 
brasileira.

“O projeto vem com processo 
seletivo que não existia. Aque-
les que vão para as áreas mais 
críticas iniciam ganhando mais, 
e ganham mais por permanece-
rem lá. Também traz de volta 
a proteção da sociedade, com 
os registros dos médicos nos 
conselhos de medicina, para 
que sejam fi scalizados, acaban-

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

O presidente Jair Bolsona-
ro disse, ontem (28), que os 
problemas burocráticos e de 
governança desestimulam os 
cidadãos a entrar na carreira 
política e a disputar cargos 
eletivos no Executivo. “O que 
leva ao desestímulo da carreira 
política, no caso o Executivo, 
são problemas que advém de-
pois do mandato. Vejo colegas 
que de boa fé exerceram seus 
mandatos, mas não por devido 
zelo e, muitas vezes, por desco-
nhecimento se veem enrolados 
com a Justiça e alguns levam 
10, 15 até 20 anos para voltar 
a ter paz”, disse.

Bolsonaro participou do 3º 
Fórum Nacional de Controle, 
organizado pelo TCU. Tam-
bém estiveram presentes o 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, e o vice-presi-
dente da República, Hamilton 
Mourão, no Instituto Serzedello 

O presidente Jair Bolsonaro participou da troca da guarda 

presidencial, que acontece a cada seis meses,

no Palácio do Planalto.

Pablo Sanhueza/Reuters

Rovena Rosa/ABr
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Problemas de governança desestimulam 
carreira política, diz Bolsonaro

nosso, nós temos que encarar 
isso tudo como pessoas de bem, 
com conhecimento de que a ad-
ministração pública não é fácil. 
Todo dia são dezenas de novas 
normas, novas recomendações, 
que é praticamente impossível 
tomar pé de tudo e poder go-
vernar dessa maneira”, disse.

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, destacou 
a importância desse diálogo in-
terinstitucional e permanente 
entre os órgãos de fi scalização 
e controle para melhorar a 
gestão pública. “Seja no Minis-
tério Público, seja como visto 
aqui, a vontade presente nos 
órgão que participam desse 
evento compreende a beleza 
e a importância desse dialogo 
interinstitucional como única 
forma de sobrevivência da de-
mocracia, pujante, sem temer 
as tensões permanentes que 
lhe são inerentes”, disse (ABr).

Corrêa, em Brasília. Coorde-
nado pelo ministro Augusto 
Nardes, o fórum tem o objetivo 
de integrar as instituições de 
controle externo e interno da 
União, estados e municípios, 
das três esferas de poder, por 
meio de ações de capacitação 

e controle.
Para o presidente Bolsonaro, 

o TCU é um dos órgãos mais 
importantes para a governança 
e integridade da máquina pú-
blica. “Eu encaro o que se faz 
aqui, essa busca de uniformizar 
procedimentos, como aliado 

Chile reduz salários 
de parlamentares à 
metade por 60 dias

Pyongyang disparou 
projétil “não identifi cado”

Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani recebe Donald Trump.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, fez 
ontem (28), Dia de Ação de 
Graças, uma visita surpresa ao 
Afeganistão, a primeira de seu 
mandato ao país, e anunciou a 
retomada das negociações de 
paz com o Talibã. As tratati-
vas haviam sido suspensas no 
início de setembro, quando 
o mandatário cancelou um 
encontro secreto com líderes 
do grupo fundamentalista na 
base militar de Camp David, 
nos EUA. 

Dias antes, um ataque ter-
rorista da milícia matara 12 
pessoas em Cabul, incluindo 
um soldado americano. “Eles 
querem um acordo, e estamos 
nos encontrando com eles”, 

disse Trump, durante uma 
reunião com o presidente do 
Afeganistão, Ashraf Ghani. O 
magnata também confi rmou a 
intenção de reduzir o número 
de soldados americanos no país 
de 12 mil para 8,6 mil.

Os princípios do acordo nego-
ciado com o Talibã no primeiro 
semestre previam a retirada 
inicial de 5,4 mil militares. O 
grupo islâmico governou o 
Afeganistão de 1996 a 2001, 
até ser derrubado pela invasão 
americana - Washington acusa-
va a milícia de dar proteção a 
Osama bin Laden, mentor dos 
atentados de 11 de setembro. 
Após sua queda, o Talibã iniciou 
uma insurgência que segue 
ativa até hoje (ANSA).

Trump visita 
Afeganistão e retoma 
conversas com Talibã

Elogiada a MP que cria 
o programa

Médicos pelo Brasil

do com os improvisos”, disse, 
após participar do 7º Congresso 
Nacional de Hospitais Privados, 
em São Paulo.

Segundo o ministro, o projeto 
garantirá para as áreas mais dis-
tantes três vezes mais médicos 
do que o programa anterior, já 
que reconhece a essencialidade 
do profi ssional para compor 
a força de tarefa do SUS nas 
áreas mais críticas do país. 
Ele ressaltou que o Brasil é um 
continente com diferenças de 
acesso aos serviços de saúde, 
principalmente no caso de algu-
mas especialidades, tornando 
um desafi o a criação de políticas 
que se encaixem nos diversos 
vazios assistenciais.

“Temos lugares do Brasil 
onde a pessoa tem que viajar 
praticamente dois dias para ter 
acesso a uma hemodiálise, por 
exemplo, e é difícil levar atedi-
mento para essas áreas críticas. 
“Estamos reorganizando o 
sistema na atenção primária, 
dividindo o país em regiões 
administrativas para criar salas 
de atendimento especializado”, 
afi rmou. O programa amplia em 
7,3 mil o número de profi ssio-
nais nas áreas mais carentes do 
país – 55% serão contratados 
para atender as regiões Norte 
e Nordeste (ABr).

Alex Brandon/ANSA/AP


