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“Estranho ser é o 
Homem: não pede 
para nascer, não 
sabe viver e não 
quer morrer”.
Albert Einstein (1879/1955)
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Os industriais bra-
s i le iros têm uma 
avaliação positiva 

do governo Jair Bolsonaro. 
De acordo com pesquisa 
divulgada ontem (11) pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), 60% de-
les consideram o governo 
ótimo ou bom, e apenas 
7% avaliam como ruim ou 
péssimo; 26% acham que o 
governo é regular. Os dados  
foram apresentados durante 
cerimônia na sede da CNI, 
em Brasília, ocasião em 
que o presidente Bolsonaro 
recebeu o Grande Colar da 
Ordem do Mérito Industrial. 

Seis em cada dez industriais 
consideram governo 
Bolsonaro ótimo ou bom

Ao agradecer a homena-
gem, Bolsonaro afirmou que 
é preciso “aproveitar essa 
oportunidade” em que o 
Brasil está mudando e re-
cuperando a confiança dos 
empresários locais e dos 
investidores internacionais. 
“O brasileiro tem capacidade 
enorme de criar, inovar e é 
um excelente empreendedor. 
Ele precisa ter liberdade, não 
ter o Estado atrapalhando 
seu trabalho”, disse  sobre 
o interesse do governo em 
desburocratizar o ambiente 
de negócios no Brasil.

Para a CNI, entre as me-
didas importantes tomadas 

pelo governo este ano estão 
a reforma da Previdência, a 
assinatura do acordo de livro 
comércio entre o Mercosul e 
a União Europeia, o avanço 
na agenda de concessões na 
área de infraestrutura e de 
modernização das relações 
de trabalho e a contribuição 
com medidas que promovem 
o aumento da segurança jurí-
dica e reduzem a intervenção 
do Estado.

O presidente da CNI, Ro-
bson Braga de Andrade, 
apresentou os números do 
setor e os projetos e ações 
da entidade, do Sesi e do 
Senai para o desenvolvimen-

Em cerimônia na sede da CNI, em Brasília, o presidente Bolsonaro recebeu

o Grande Colar da Ordem do Mérito Industrial.

to da indústria brasileira. 
Para Andrade, as reformas 
estruturais, em especial a 
da Previdência e a tributária, 

favorecerão o retorno da es-
tabilidade macroeconômica e 
o aumento dos investimentos 
e da produção. 

A solenidade reuniu os 
presidentes das federações 
estaduais e cerca de 650 
empresários (ABr). 

A revista norte-americana 
Time elegeu a ativista sueca 
Greta Thunberg, um dos prin-
cipais nomes da luta contra as 
mudanças climáticas, como 
“Personalidade do Ano” de 
2019. A adolescente de 16 anos 
ganhou a capa da publicação 
que, desde 1927, todo mês de 
dezembro presta uma homena-
gem à pessoa que marcou os 12 
meses anteriores. 

Thunberg é líder de um mo-
vimento global de estudantes 
contra as mudanças climáti-
cas e causou incômodo em 
líderes políticos ao cobrá-los 
na ONU pela falta de ações 
para combater o aquecimento 
global. Ela ganhou destaque 
internacional depois de iniciar 
protestos semanais do lado de 

fora do Parlamento da Suécia 
e inspirar milhões de jovens a 
lutarem pelo clima às sextas-
-feiras na campanha “Fridays 
For Future”. 

Sua iniciativa também foi 
alvo de críticas de líderes 
como o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, que a 
chamou de ‘histérica’, e o líder 
brasileiro, Jair Bolsonaro, que 
a batizou de ‘pirralha’.  “Vocês 
roubaram os meus sonhos e 
infância. Estamos no início de 
uma extinção em massa, e a 
única coisa que vocês falam 
é sobre dinheiro e o conto de 
fadas de crescimento econômi-
co eterno. Como se atrevem?”, 
afi rmou Greta em um de seus 
discursos mais duros na ONU, 
em setembro (ABr).

Ativista é um dos nomes da luta contra as mudanças climáticas.

A CCJ do Senado concluiu 
a aprovação da proposta que 
permite a prisão de condena-
dos após decisão em segunda 
instância. O texto tem caráter 
terminativo, o que signifi ca que 
vai direto para a Câmara, a não 
ser que pelo menos nove sena-
dores requeiram a votação da 
proposta no plenário. Na prá-
tica é isso que deve acontecer.

O tema é considerado polêmi-
co e, por isso, o líder do governo 
no Senado, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), é um dos 
que articulam a coleta de as-
sinaturas. A estratégia para 
impedir qualquer chance de 

Para Simone Tebet, nada justifi ca engavetar a proposta.

Começou a funcionar um 
programa vinculado ao INSS 
que vai facilitar a identifi ca-
ção de benefícios irregulares 
e suspender esses pagamen-
tos. Intitulada Programa de 
Governança e Integridade, a 
medida integra e cruza dados 
das instâncias administrativas 
do órgão, como diretorias de 
governança, auditoria e setores 
de gestão de pessoas. 

“Esse novo programa parte 
da premissa de que tão ou mais 
importante do que a cessação de 
benefícios irregulares é a identi-
fi cação das causas que levaram 
ao pagamento de forma irregular; 
a origem do benefício irregular; 
e por que ele ocorreu”, disse 
o presidente do INSS, Renato 
Vieira, durante a solenidade de 
lançamento do programa.

Eesse processo de apren-

dizado permitirá, ao INSS, 
“uma diminuição gradativa 
e constante” do número de 
pagamentos irregulares. Um 
balanço divulgado no início 
da semana pelo INSS aponta 
que 261 mil benefícios foram 
cancelados ou suspensos em 
2019, após um pente fi no ter 
encontrado “indícios de fraude 
e irregularidades”.

Citando levantamento feito 
pelo TCU, Vieira disse que 11% 
dos benefícios mantidos pelo 
INSS têm indício de irregulari-
dade. O Sistema será auxiliado 
por seis comitês: planejamento; 
gestão da informação; gover-
nança digital; integridade; 
gestão de contratações; e ges-
tão de pessoas. Eles atuarão 
como instâncias colegiadas 
de discussão e deliberação de 
temas críticos (ABr).

O Complexo Cultural do 
Bumba Meu Boi do Maranhão 
foi consagrado como Patri-
mônio Cultural Imaterial da 
Humanidade, em reunião 
realizada em Bogotá, ontem 
(11), pelo Comitê Intergover-
namental para a Salvaguarda 
da Unesco.

A entrada na lista da Unesco 
fortalece as ações já desenvol-
vidas pela comunidade e busca 
promover mais ações de educa-
ção patrimonial, realizar nova 

documentação, além de ampliar 
pesquisas e a valorização do 
bem cultural.

É o sexto bem brasileiro a in-
tegrar a lista internacional junto 
com a Arte Kusiwa - Pintura 
Corporal e Arte Gráfi ca Wajãpi 
(2003); o Samba de Roda no 
Recôncavo Baiano (2005); o 
Frevo: expressão artística do 
carnaval de Recife (2012); o 
Círio de Nossa Senhora de Na-
zaré (2013); e Roda de Capoeira 
(2014) (ABr).

O Bumba Meu Boi maranhense estabelece uma relação 

intrínseca entre a fé, a festa e a arte.

“O preço dos combustíveis 
tem que ser tratado como o de 
qualquer outro produto e não 
se deve defi nir periodicidade 
para os reajustes”. A conclusão 
é do presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, que 
descartou ainda um controle 
de preços. Para o executivo, 
a atual política de preços é 
positiva para a companhia e 
para o Brasil.

“Tem periodicidade para o 
preço da carne. O preço da 
carne deu um salto com o 
choque de oferta. E aí? Vamos 
fazer periodicidade e contro-
lar o preço da carne? Não vai 
porque o controle de preços 
pertence ao museu de armas 
falidas contra a infl ação há 
muito tempo”, disse, durante 
um café da manhã com jorna-
listas, na sede da empresa, no 
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Presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, defende atual 

política de preços.
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Para Petrobras, controle de preços de 
combustíveis ‘não se justifi ca’

categoria é um excesso de 
oferta dos serviços causada 
da expansão irresponsável de 
crédito do BNDES especifi ca-
mente entre 2008 e 2015. “O 
que vai consumir esse excesso 
de oferta vai ser o crescimento 
da economia, gerando maior 
demanda por carga”, afi rmou.

Castello Branco lembrou que 
os preços do petróleo são livres 
desde 2002, quando se com-
pletou o período de cinco anos 
estabelecido pela lei do petróleo 
aprovada pelo Congresso 1997. 
“Então é lei e vamos obedecer a 
lei”. Quanto ao gás da Bolívia,  em 
breve o novo ministro boliviano 
de Hidrocarbonetos virá ao Brasil 
para reuniões de negociação dos 
contratos entre os dois países 
que se encerram no fi m do ano. 
“Não há risco de abastecimento”, 
garantiu (ABr).

centro do Rio. “Não se justifi ca 
nenhum controle de preços de 
combustíveis, periodicidade. 
Deixa o mercado livre”.

O presidente disse que não 

tem “a menor preocupação” 
com uma possível defl agração 
de greve dos caminhoneiros, 
em consequência dos preços 
do diesel, pois problema da 

Bumba Meu Boi do 
Maranhão: Patrimônio 

Cultural da Humanidade

Greta Thunberg é 
eleita ‘Personalidade 
do Ano’ pela Time

Prisão em 2ª instância: 
manobra pode jogar 
matéria para 2020

INSS cria programa 
para identifi car 

benefícios irregulares

votação da matéria neste ano é 
apresentar o recurso no último 
dia de prazo da data de vota-
ção do parecer na comissão. 
Em diversas oportunidades, 
o presidente do Senado , Davi 
Alcolumbre, deixou claro que 
não pretende pautar o texto. 

Em fevereiro estaremos aqui 
com os argumentos. Podemos 
até ter a garantia de que a PEC 
vai cumprir um calendário na 
Câmara, mas não temos do pre-
sidente da Câmara garantias de 
que será aprovada no plenário”, 
argumentou a presidente da 
CCJ, Simone Tebet (MDB-MS). 
Na sua opinião, nada justifi ca 
engavetar a proposta do Sena-
do sobre o tema em detrimento 
da PEC que tramita na Câmara.

“Não me lembro disso ter 
acontecido, porque fere a in-
dependência de duas Casas, 
que têm autoridade para cami-
nhar em projetos autônomos”, 
afi rmou. O argumento da pre-
sidente da CCJ tem apoio de 
pelo menos 43 senadores que 
assinaram um manifesto pedin-
do que ela pautasse o projeto 
na comissão (ABr).

Cerca de 11% 

dos benefícios 

mantidos 

pelo INSS têm 

indício de 

irregularidade.

Operação sem restrições
O Cade aprovou, sem restrições, 

a compra de 100% do capital social 
da operadora de telefonia Nextel 
pela Claro. O negócio tinha sido 
anunciado em março por US$ 905 
milhões (R$ 3,74 bilhões hoje), mas 
a operadora TIM tinha questionado 
a aquisição. A Claro se comprome-
teu a devolver a porção do espectro 
que ultrapasse 35% da frequência, 
o limite estabelecido pela Anatel.


