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“Para corromper 
o indivíduo basta 
ensiná-lo a chamar 
‘direitos’ os seus 
desejos pessoais e 
‘abusos’ os direitos 
alheios”.
Nicolás Gómez Dávila (1913/1994)
Escritor colombiano
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O presidente Jair Bolso-
naro disse, ontem (2), 
não ver como retalia-

ção ao Brasil a decisão do 
governo dos Estados Unidos 
de aumentar as tarifas para 
importação de aço e alumínio 
brasileiros. 

Na  sua avaliação, a corre-
lação não procede porque a 
desvalorização das moedas 
locais são em consequência 
de fatores externos, alegou 
em entrevista à Rádio Itatiaia.

“O mundo está conectado. 
A própria briga comercial 
entre Estados Unidos e China 
infl uenciam o dólar, assim 

Bolsonaro: desvalorização 
da moeda se deve a 
fatores externos

como coisas que acontecem 
no Chile, nas eleições na Ar-
gentina e no Uruguai. Tudo 
está conectado”, argumentou. 
“Se for o caso, vou ligar para 
o Trump. A economia deles é 
dezenas de vezes maior do que 
a nossa”, disse.

A retomada das tarifas foi 
anunciada pelo presidente dos 
Estados Unidos (EUA) em sua 
conta no Twitter. “Os países 
desvalorizam  suas moedas. 
Isso torna muito difícil para 
nossos fabricantes e agriculto-
res exportar seus produtos de 
maneira justa”, acrescentou o 
presidente norte-americano.

Bolsonaro reiterou que as 
reformas política e tributária 
terão seu formato fi nal deci-
dido no Congresso, e não pelo 
Executivo, acrescentando que 
“uma simplifi cação tributária 
é muito bem-vinda. Se os 
governos anteriores tivessem 
desburocratizado, desregula-
mentado e simplifi cado muita 
coisa, o Brasil estaria muito 
melhor do que está no mo-
mento”.

Bolsonaro comentou tam-
bém da limitação que tem 
para cumprir sua promessa de 
campanha, de aumentar para 
R$ 5 mil a faixa de isenção para 

Tump disse que Brasil estaria forçando desvalorização do real.

imposto de renda pessoa física. 
Segundo ele, esse é um exem-
plo das “diferenças entre o que 

queria fazer e o do que pode ser 
feito”. “Estamos trabalhando 
para, este ano, chegarmos a 

R$ 2 mil. Espero cumprir [a 
promessa de] R$ 5mil até o 
fi nal do mandato” (ABr).

Protestos em grande escala 
ocorreram em Hong Kong 
enquanto a polícia usava gás 
lacrimogêneo a fi m de dispersar 
os manifestantes. Uma grande 
multidão foi às ruas no último 
domingo (30), a fi m de dar as 
boas vindas à legislação ame-
ricana que apoia os direitos 
humanos e a democracia em 
Hong Kong.

Os manifestantes também 
fi zeram uma marcha, exigindo 
que o governo de Hong Kong 
aceite suas reivindicações, que 
incluem a introdução de voto 
direto para a escolha do chefe 
do Executivo do território. Os 
organizadores disseram que 

380 mil pessoas participaram 
da marcha.

A polícia disparou gás lacri-
mogêneo contra os manifestan-
tes, alegando que alguns deles 
atiraram tijolos. A mídia de 
Hong Kong relatou que alguns 
dos manifestantes jogaram co-
quetéis Molotov e vandalizaram 
restaurantes que acreditavam 
ser a favor de Pequim.

Em meio à crescente frusta-
ção, um grupo pro-democracia 
pretende realizar grande mani-
festação no próximo domingo 
(8), em seguida a outra orga-
nizada pelo grupo, com a par-
ticipação de cerca de 1 milhão 
de pessoas (NHK/ABr).

Manifestantes jogaram coquetéis Molotov e vandalizaram 

restaurantes que acreditavam ser a favor de Pequim.

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, disse 
ontem (2) na abertura do 13º 
Congresso Brasileiro da Cons-
trução Civil (Construbusiness), 
na Fiesp, que o governo brasi-
leiro não está desvalorizando 
a moeda artifi cialmente, como 
afi rmou Donald Trump. Para 
Mourão reações como a de 
Trump ocorrem devido à ten-
são do mercado internacional 
causada pelo protagonismo do 
país nas relações comerciais 
com países como a China. 

“Trump disse que aumentará 
as tarifas do aço e do alumínio 
do Brasil e Argentina, porque 
estamos desvalorizando artifi -
cialmente nossas moedas. Não 
é isso que está acontecendo. 
Isso é característica dessa ten-
são geopolítica que nós estamos 
vivendo, que gera protecionis-

Após nove mortes em uma 
ação da Polícia Militar na 
comunidade de Paraisópolis, 
o governador de São Pau-
lo, João Doria, comunicou 
que não pretende reduzir 
as operações policiais nem 
modifi car os moldes em que 
funcionam atualmente. “Os 
procedimentos, a atitude e 
o comportamento da PM, ou 
seja, o programa de segurança 
pública do governo do estado 
de São Paulo não vai mudar”.

“Procedimentos de ação, 
operacionais devem ser revis-
tos para serem aperfeiçoados, 
melhorados, evitando que tanto 
os cidadãos como criminosos 

Procedimentos de ações operacionais devem ser revistos,

afi rmou Doria.

Policiais federais fizeram 
uma operação contra a caça 
de animais silvestres em duas 
reservas ambientais no interior 
do Rio de Janeiro. Oito pessoas 
foram presas em fl agrante, com 
armas, pássaros e carnes de 
animais abatidos.

A operação, chamada Prohi-
bitus, cumpriu 18 mandados de 
busca e apreensão contra um 
grupo criminoso suspeito de 
caçar nas reservas biológicas de 
Poço das Antas e União, além 
da Área de Proteção Ambien-
tal da Bacia do Rio São João/

Mico-Leão-Dourado, em Silva 
Jardim, Casimiro de Abreu e 
Rio Bonito.

A operação foi feita em con-
junto com o ICMBio. A inves-
tigação começou há 4 meses e 
constatou a intensa atividade 
de caça nas reservas fl orestais, 
com o abate de dezenas de 
animais silvestres por semana 
para consumo próprio e para 
comercialização. Os suspeitos 
poderão responder por crime 
ambiental, posse de arma de 
fogo de uso permitido e crime 
ambiental (ABr).

A investigação constatou a intensa atividade de caça nas 

reservas fl orestais.

Buraco negro
Astrônomos chineses descobriram 

na Via Láctea, a 15 mil anos-luz do 
planeta Terra, um buraco negro com 
uma massa 70 vezes maior que o Sol. 
A descoberta poderá modifi car o en-
tendimento de como esses fenôme-
nos são originados, já que os cientistas 
acreditavam que o tamanho máximo 
de um buraco negro poderia ser de 
20 vezes a massa do Sol.  “Os teóricos 
terão que aceitar o desafi o de explicar 
sua formação”, disse Liu Jifeng, pro-
fessor do Observatório Astronômico 
Nacional da China.

Tyrone Siu

Antonio Cruz/ABr

Valter Campanato/ABr

Fábio Massalli/Rio de Janeiro

O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, disse ontem (2) que 
foi “técnica” a decisão fixar 
limite máximo de 8% ao 
mês para os juros cobrados 
sobre o cheque especial. 
“Fizemos medida direciona-
da ao cheque especial, que 
foi altamente embasada em 
questões técnicas, não tem 
qualquer tipo de influência e 
já vinha sendo discutida com 
os bancos”, disse ele durante 
almoço de fim de ano promo-
vido pela Febraban.

Segundo Campos Neto, 
existem três fatores que fazem 
com que essa medida tenha 

Presidente do Banco Central, 

Roberto Campos Neto.

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão.
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Mourão: decisão de Trump refl ete 
tensão no mercado internacional

Ao discursar para uma plateia de 
empresários da construção civil, 
Mourão ressaltou que o setor 
sempre foi um dos motores de 
desenvolvimento no Brasil tem 
papel fundamental na retomada 
do emprego e do crescimento 
da nossa economia. 

Mourão disse ainda que em-
preender no Brasil é um desafi o 
e há difi culdades para operar 
em um ambiente de negócios 
burocrático, defasado e com 
baixo dinamismo econômico. 
Também citou que a existência 
de 14 mil obras paradas no país 
é refl exo de erros nos projetos 
de licitação e que, a partir de 
agora, o objetivo é resolver o 
problema. A não modernização 
do Estado e a falta de efi ciência 
com uso do recurso público 
geraram uma dívida de quase 
80% do PIB, afi rmou (ABr).

mo, é um movimento anticíclico 
em relação à globalização”, 
disse Mourão.

Segundo ele, é preciso prestar 
atenção na China que ressurge 

carregando tradições milenares 
ao mesmo tempo em que é um 
moderno estado de nação e vem 
com ampliada e diversifi cada 
presença política e econômica.  

Polícia Federal faz 
operação contra
caça ilegal no Rio

Protestos se intensifi cam 
em Hong Kong

Doria: programa de 
segurança pública

não mudará

e os próprios policiais possam 
ter a circunstância adequada, 
protegermos quem devemos 
proteger, preservar quem 
devemos preservar e pren-
der quem merece ser preso”, 
acrescentou.

O comandante-geral da PM, 
coronel Marcelo Salles, disse 
que os agentes que chegaram 
primeiro ao baile funk foram 
agredidos. “Os três primeiros 
policiais que chegaram foram 
agredidos com pedras, com 
garrafas e contidos. É isso 
que precisa fi car conhecido. 
Por conta da ação, houve uma 
reação. Foi isso que houve”.

Algumas pessoas envolvidas 
na ação policial alegam que os 
militares atiraram em direção 
ao público do evento, com ar-
mas de cano longo, de calibre 
12, e que portavam granadas. 
O coronel Salles nega essa 
versão. E que, embora parte 
dos depoimentos ainda deva 
ser colhida, avalia já constatar 
“inconsistência” nos relatos. 
“Vamos ouvir todos que foram 
encaminhados ao inquérito, 
mas, de plano, já se nota uma 
inconsistência”, afi rmou (Abr).

Fixar limite para 
cheque especial

é ‘decisão técnica’
profundo embasamento técni-
co. Primeiro, [o cheque espe-
cial] é um produto altamente 
inelástico, cuja formação de 
preço estava muito desconec-
tada do custo marginal. “E, 
terceiro, há a questão de que 
quem paga mais é quem tem 
renda menor.” Ele negou que 
tenha havido qualquer tipo de 
ingerência ou de tabelamento 
do produto.

Campos Neto reforçou ain-
da que o câmbio no país é 
fl utuante e que a autoridade 
monetária só atua quando tem 
alguma disfunção. Ele disse 
que o movimento atual do 
câmbio, de desvalorização do 
real frente ao dólar, pode ter 
origem na decisão das empre-
sas de adiantar o pagamento 
de dívidas em dólar, mantendo 
a dívida local, e relacioado 
também com a frustração pelo 
leilão de cessão onerosa, que 
teve baixa participação de 
estrangeiros.

Para ele, outra razão seria 
a saída de investidores que 
estavam alocados em renda 
fi xa, que era muito atraente 
no passado. Isso gera saída 
dos investidores especulativos 
do país, mas abre espaço para 
a entrada de um fl uxo real de 
recursos, explicou (ABr).
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