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“Vista pelos jovens, 
a vida é um futuro 
infi nitamente longo;  
vista pelos velhos, um 
passado muito breve”.
Arthur Schopenhauer (1788/1860)
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Os trabalhadores po-
derão receber mais 
de 50% do lucro do 

Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), informou 
na sexta-feira (13) a Presidên-
cia da República. Segundo a 
Secretaria Especial de Comu-
nicação Social, o percentual 
de distribuição a ser defi nido 
todos os anos pelo Conselho 
Curador do FGTS dependerá 
das condições fi nanceiras do 
fundo. 

Na quinta-feira (12), o 
presidente Jair Bolsonaro 

FGTS poderá distribuir 
mais que 50% dos 
lucros, informa governo

tinha vetado a distribuição 
de 100% do lucro do FGTS 
aos trabalhadores. O ponto 
tinha sido incluído pela equipe 
econômica na própria medida 
provisória que criou novas op-
ções de saques para o FGTS, 
mas o Ministério do Desenvol-
vimento Regional pediu que a 
medida fosse vetada para não 
prejudicar os recursos para o 
programa habitacional Minha 
Casa, Minha Vida. 

“Tal proposta contraria o 
interesse público, ao reduzir 
os descontos concedidos para 

famílias de baixa renda no 
programa, reduzindo o acesso 
ao programa pela camada mais 
necessitada da sociedade”, ex-
plicou o ministério. Pela nova 
legislação, caberá ao Conselho 
Curador defi nir o percentual de 
distribuição todos os anos, sem 
o teto de 50%. O veto não anula 
a distribuição de 100% do lucro 
de R$ 12,2 bilhões do fundo em 
2018, repassada para as contas 
do FGTS no fi m de agosto. 

Embora tenha vetado a distri-
buição total do lucro, Bolsonaro 
sancionou a elevação do limite 

A distribuição total do resultado do FGTS prejudicaria os recursos do Programa Minha Casa, 

Minha Vida para a população mais pobre. 

A cúpula de chefes de Estado 
e de Governo terminou sem 
unanimidade sobre o Pacto 
Verde Europeu. O objetivo ini-
cial da Comissão Europeia era 
alcançar a neutralidade carbô-
nica em 2050, ou seja, os países 
do bloco se comprometeriam 
a emitir apenas a quantidade 
de dióxido de carbono que 
conseguem absorver.

Dos 27 países, 26 aprovaram 
a proposta e a Polônia fi cou 
de fora do acordo. O posicio-
namento polaco não bloqueia 
as negociações, apenas de-
monstra que o país não quis 
garantir que atingiria a meta. 
O primeiro-ministro português, 
Antonio Costa, disse que fi cou 
90% satisfeito com as conclu-
sões do encontro. 

Para Costa, o posicionamento 
da Polônia deve ser revisto em 
junho, quando autoridades po-
lacas vão avaliar “e esse país já 
está em condições de assumir 
esse compromisso”. A minis-
tra do Ambiente da Espanha, 
Teresa Ribera, alertou que as 
nações participantes andam em 
diferentes velocidades. 

Durante uma das suas inter-
venções no plenário da COP25, 
o secretário-geral das Nações 
Unidas, Antonio Guterres, afi r-
mou que cabe aos países mais 
poluentes tomar a dianteira, 
cumprir e reforçar os seus 
compromissos para limitar o 
aquecimento global até ao fi m 
do século a 1,5 graus acima do 
que se verifi cava na era pré-
-industrial (ABr).

As nações participantes andaram em diferentes velocidades.

O governo dos Estados 
Unidos conseguiu concluir os 
termos de um acordo comer-
cial parcial com a China, de 
acordo com fontes ligadas às 
negociações e ao presidente 
Donald Trump, que tinha dito, 
no Twitter, que os EUA esta-
vam “chegando muito perto 
de um grande acordo” com os 
chineses. 

Alguns jornais e agências 
norte-americanas já dão como 
certa a conclusão da “fase 1” do 
acordo comercial, o que causou 
otimismo nos mercados. A 
agência de notícias Bloomberg 
publicou que, com a fase 1 do 
acordo comercial, a aplicação 

Fontes ligadas ao governo Trump atestaram a informação.

As Fintechs, startups que 
oferecem serviços fi nanceiros 
por meio digitais, sejam sites 
ou aplicativos, ganham força 
e comandam uma grande 
transformação no setor. Elas 
chegaram com o propósito de 
tornar mais acessível, rápido, 
fácil e intuitivo o modo como 
as pessoas utilizam os serviços 
deste segmento, como por 
exemplo contas bancárias, 
cartão de crédito, empréstimos 
e investimentos. Cerca de 64% 
dos internautas residentes nas 
capitais são ou foram clientes 
de ao menos um serviço de 
Fintechs nos últimos 12 meses. 

A pesquisa “O mercado de 
Fintechs”, conduzida pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), o 
SPC Brasil e o Sebrae, indica 
que as Fintechs já alcançaram 
ótimo grau de aceitação: onde 

As Fintechs já ocupam a dianteira quando se trata

das taxas e tarifas.

Sergio Perez/Reuters
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do saque imediato de R$ 500 
para R$ 998. A retirada extra, 
no entanto, só valerá para con-

tas que tinham saldo de até R$ 
998, valor equivalente ao salário 
mínimo, em 24 de julho. Para 

contas com mais de R$ 998, 
continua vigorando o limite de 
saque de R$ 500 (ABr).

Maioria coloca as Fintechs iguais ou 
melhores que os bancos tradicionais

trata das taxas e tarifas, em que 
49% dos usuários preferem os 
serviços oferecidos pelas star-
tups, contra 14% em favor das 
instituições tradicionais, assim 
como os processos operacionais 
para contratação, em que 42% 
preferem as fi ntechs e a qualidade 
dos serviços prestados, destacada 
por 37% dos entrevistados.

O presidente da CNDL, José 
César da Costa, destaca que as 
fi ntechs atendem a uma par-
cela da população que estava 
insatisfeita com os serviços 
oferecidos pelas instituições 
fi nanceiras tradicionais. “As 
Fintechs oferecem alternativas 
com clareza e transparência nas 
tarifas cobradas, preços mais 
competitivos e, acima de tudo, 
ferramentas acessíveis e efi -
cientes para gerir seus recursos 
de maneira descomplicada”, 
afi rma (AI/CNDL/SPCBrasil).

47% dos entrevistados conside-
ram que os serviços prestados 
por elas são melhores que os 
das instituições tradicionais, 
enquanto 40% dizem que não 
são nem melhores, nem piores. 

Apenas 3% dos entrevistados 
julgam que o desempenho das 
Fintechs é pior.

Considerando uma avaliação 
por atributos, as Fintechs já 
ocupam a dianteira quando se 

O Flamengo desembarcou no 
sábado (14) em Doha, capital 
do Catar, para tentar o bicampe-
onato do Mundial de Clubes. A 
equipe do treinador Jorge Jesus 
vai tentar repetir a façanha de 
38 anos atrás do time de Zico 
e companhia. 

Representando esta geração 

vitoriosa, o ex-lateral Leandro 
foi convidado pela diretoria 
para viajar junto com o gru-
po. O voo fretado partiu na 
sexta-feira (13) do Aeroporto 
Internacional Tom Jobim, no 
Rio de Janeiro, levando cerca 
de 15 horas para aterrissar em 
Doha (ABr).

Leandro, campeão de 81, viajou como convidado junto

ao time rubro-negro.

Divulgação/Flamengo

Flamengo parte em 
busca do bicampeonato 

do Mundial

A jovem ativista sueca Greta 
Thunberg, de 16 anos de idade, 
participou na sexta-feira (13) 
de um protesto contra as mu-
danças climáticas em Turim, 
na Itália, que reuniu cerca de 
cinco mil pessoas. Eleita nesta 
semana “Personalidade do 
Ano” pela revista Time, Greta 
foi recebida por uma faixa de 
“bem-vinda” em Turim, onde 
chegou usando um carro elé-
trico da Tesla.

A manifestação do movi-
mento de jovens e estudantes 
Friday For Future ocorreu pela 
tarde, na Piazza Castello, e con-
tou com a presença da prefeita 

de Turim, Chiara Appendino, do 
Movimento 5 Estrelas (M5S). 
“Devemos continuar defenden-
do o planeta. Não há opção”, 
exultou a jovem ativista, que 
fi cou conhecida em 2018 por 
ter faltado em suas aulas no 
colégio para protestar diante 
do Parlamento da Suécia.

“Depois de Turim, irei para 
casa, com algumas paradas 
durante o percurso. Tirarei 
um pouco de férias, porque 
não posso seguir adiante sem 
descanso. Mas não preciso de 
muito para estar novamente 
pronta e repousada”, contou a 
jovem (ANSA).

Greta chegou em Turim usando um carro elétrico da Tesla.
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Greta Thunberg reúne 
multidão em Turim, na Itália

EUA e China estariam 
próximos de fechar 
acordo comercial

de tarifas de 15% sobre cerca 
de US$ 160 bilhões de produtos 
chineses, que deveria entrar em 
vigor neste domingo (15), será 
suspensa. 

O Jornal “The Wall Street 
Journal” também publicou a 
informação de que os EUA 
devem recuar da imposição 
das tarifas. Em troca, a China 
deverá comprar mais produtos 
agrícolas dos Estados Unidos, 
aumentar o acesso ao seu mer-
cado doméstico a companhias 
americanas e ampliar os diretos 
de propriedade intelectual.

Pequim ainda não confi rmou 
nem negou, mas uma porta-voz 
elogiou o possível tratado. “As-
sim que foi divulgada informa-
ção de que nos aproximamos da 
‘fase 1’, os principais mercados 
acionários dos Estados Unidos 
e Europa fi caram em alta. Isso 
demonstra que um acordo é 
benéfi co para as duas nações e 
seus povos, além de ser dese-
jado também pela comunidade 
internacional”, comentou a 
porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores da China, 
Hua Chunying (ANSA).

Conferência do 
Clima termina sem 

unanimidade europeia

Futebol feminino
A CBF entregou na sede da Fifa, 

em Zurique, os documentos para 
apresentar o Brasil como candidato 
para sediar a Copa do Mundo de Fu-
tebol Feminino de 2023. A proposta 
do Brasil prevê jogos em oito cidades 
distribuídas em todas as regiões do 
país, que também receberam jogos 
da Copa do Mundo de 2014. São elas: 
Manaus, Recife, Salvador, Brasília, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Porto Alegre.

O IPVA fi cará mais barato em 
São Paulo em 2020 e as datas de 
vencimento já estão disponíveis 
para consulta. A tabela de valores 
venais registra queda nominal de 
3,54%, em média, nos preços de 
venda praticados no varejo. O ca-
lendário de vencimento do imposto 
está publicado no Diário Ofi cial de 
sábado (14) e a tabela de valores 
venais será disponibilizada na 
próxima semana. O levantamento é 
referente a 11.868 diferentes mar-

cas, modelos e versões de veículos. 
A pesquisa, baseada nos valores 

de mercado de setembro de 2019, 
comparada ao mesmo período de 
2018, identifi cou maior queda de 
preços de venda para camionetas e 
utilitários. Os automóveis tiveram re-
dução de 3,97%, seguidos de ônibus e 
microônibus, com redução de 3,81%. 
Os preços de venda de caminhões 
tiveram queda de 2,39% e motos 
fecharam 2,27% abaixo do valor 
apurado no ano anterior (AI/SFP).

IPVA 2020 será, em média, 
3,54% mais barato


