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Quando a previsão
é boa

Há quem diga que a 

economia é a única 

ciência em que a crença 

afeta a previsão

Diferentemente do clima, 
o humor do mercado 
pode infl uenciar, mas 

não determinar resultados. 
Embora os números da eco-
nomia não tenham alcançado 
as expectativas anunciadas 
no início do ano, reformas 
importantes foram aprovadas 
em 2019, e a tendência de 
crescimento é inequívoca. 

O estudo realizado pela Ho-
tel Invest, em parceria com o 
FOHB-Fórum de Operadores 
Hoteleiros do Brasil, aponta 
que  a hotelaria brasileira con-
tinua ascendendo de maneira 
signifi cativa em 2020 após um 
período de fortes baixas de 
anos passados. Com previsão 
do Ministério da Economia de 
que o PIB cresça 2,32% no ano 
que vem, a 13ª edição do Pa-
norama da Hotelaria Brasileira 
veio para justifi car tamanho 
otimismo. 

As hotelarias de Belo Hori-
zonte, Vitória, Porto Alegre e 
Curitiba foram as que mais ti-
veram motivo para comemorar, 
sendo as únicas em que os três 
indicadores de desempenho 
– Taxa de Ocupação, Diária 
Média e RevPAR – ultrapas-
saram as expectativas. Outras 
cidades com RevPAR positivo 
são o Rio de Janeiro, São Paulo 
e Salvador. Quando se fala de 
Diária Média, o resultado foi 
além do imaginado apenas em 
São Paulo e Salvador. 

Ademais, ao se observar o 
plano geral, todos os indicado-
res tiveram inclinação positiva, 
com taxa de ocupação real 
5,7% acima do esperado e a di-
ária 4% superior às projeções. 

Espera-se 177 novos hotéis, 
25.984 novas UHs e quase R$ 
7 bilhões investidos. Houve 
um aumento de 44% no total 
de hotéis a serem lançados 
em 2020 em relação ao ano 
presente e de 39% no total 

de UHs, o que faz com que o 
montante investido suba 64%.

De todos estes novos esta-
belecimentos, os hotéis eco-
nômicos e super-econômicos 
representam juntos 64% de 
todos os novos empreendi-
mentos, sendo metade deles 
de redes nacionais e metade 
de redes internacionais. O 
mercado de condo-hotéis é 
o que tem mais lançamentos 
neste período, sendo 65% dos 
estabelecimentos a serem lan-
çados neste formato, 33% de 
hotéis e apenas 2% de fl ats. No 
que diz respeito a quantidade 
de UHs, 72% terão até 199 
acomodações, enquanto 25% 
terão de 200 a 399 e 3% terão 
400 ou mais quartos.

De todas as 25.984 UHs a 
serem lançadas, 75% delas 
estão localizadas nas regiões 
Sul e Sudeste. Os estados 
com maior número de novas 
unidades por região são: Sul 
– Santa Catarina com 2.048 
UHs e 14 hotéis; Sudeste – São 
Paulo com 8.696 UHs e 55 ho-
téis; Nordeste – Alagoas com 
1.069 UHs e 6 hotéis; Centro 
Oeste – Goiás com 901 UHs e 6 
hotéis; Norte – Amazonas com 
464 UHs e 3 hotéis. No total, 
apenas 34% de novas unidades 
estão localizadas nas capitais 
e 66% se encontra em cidades 
do interior ou de regiões me-
tropolitanas.

A Medida Provisória do 
turismo com validade de 120 
dias a partir de 26 de novembro 
também trará fôlego aos hote-
leiros, uma vez que suspende 
a cobrança da taxa do Ecad 
em apartamentos. A alta do 
dólar e a facilidade de vistos 
em mercados estratégicos, 
além da mudança de status da 
Embratur poderá infl uenciar 
positivamente o aumento de 
turistas no Brasil.

Cautela é sempre bom, mas 
otimismo é essencial para o 
próximo ano.

(*) - É presidente executivo do Fórum 
de Operadores Hoteleiros

do Brasil (FOHB).

Orlando de Souza (*)

Até o início de outubro, 
o Conare estava anali-
sando 120.469 pedidos 

de reconhecimento de refúgio 
apresentados por venezuela-
nos. Os processos são confi -
denciais e não são divulgadas 
nem mesmo as identidades dos 
que têm seus pedidos de refúgio 
acolhidos.

O resultado da reunião é 
“um marco histórico na área 
de regularização migratória 
brasileira”, já que as 21.342 
solicitações de refúgio foram 
julgadas em bloco, de uma só 
vez. A expectativa ministerial 
é que, em breve, o Conare 
repita o mesmo procedimento, 
analisando mais um “número 
expressivo” de solicitações 
interpostas por estrangeiros.

Não há um prazo para a 
conclusão de cada procedi-
mento, que varia conforme a 
nacionalidade dos solicitantes, 
com a consistência dos dados 
de contato fornecidos ao con-
selho, com a complexidade de 
cada caso e com as informações 

Eles se estabeleceram no Brasil após fugirem da crise na Venezuela.

Novo partido de 
Bolsonaro é registrado 
em cartório

O Aliança pelo Brasil, partido 
idealizado pelo presidente Jair Bol-
sonaro, teve sua criação registrada 
em cartório. O responsável pelo 
registro foi o 2º vice-presidente 
da legenda, Luiz Felipe Belmonte. 
Segundo ele, o partido se pautará 
pelos princípios cristãos.

“Estamos dando entrada no 
registro do novo partido Aliança 
Pelo Brasil. Um partido criado pelo 
presidente Bolsonaro, junto com 
seus apoiadores, e que pretende ser 
um partido que defi na uma linha de 
direção valorizando os princípios 
cristãos, valorizando a família e 
valorizando essas questões que são 
da raiz do povo brasileiro”, disse 
em sua conta no Twitter. 

Bolsonaro criou o partido após 
anunciar seu desligamento do 
PSL, legenda com a qual se ele-
geu presidente. O novo partido, 
no entanto, ainda precisa obter o 
reconhecimento do TSE para for-
malizar sua criação e participar de 
eleições. Para isso, precisa recolher 
a assinatura de, no mínimo, 491.967 
eleitores em apoio à nova legenda.

O TSE decidiu reconhecer assi-
naturas eletrônicas para formalizar 
a criação de partidos políticos. A 
decisão pode acelerar o registro da 
legenda junto ao tribunal. Bolsona-
ro pretende agilizar o processo de 
obtenção de registro do partido por 
meio de certifi cados digitais (ABr).

Ao desembarcar em Cruzeiro 
do Sul, na região Noroeste do 
Acre, o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, confi rmou 
a destinação de recursos do 
Orçamento para a contratação 
de um estudo de viabilidade 
econômica e fi nanceira refe-
rente à construção de uma 
ponte sobre o Rio Juruá, que 
facilitará a ligação rodoviária 
do Brasil ao Peru.

O montante, cerca de R$ 7 mi-
lhões, está assegurado no projeto 
da Lei Orçamentária Anual, que 
será analisado pelos senadores 
e deputados no próximo dia 
17. A previsão é que o estudo 
técnico seja concluído em um 
ano.  A futura estrutura na BR 
364 deverá ter 120 metros de 
extensão e será construída entre 
os municípios de Cruzeiro do Sul 
e Rodrigues Alves. Atualmente, 
a travessia entre as localidades 
é realizada por balsa. 

Ainda para fazer a ligação 
até o país andino é preciso 
concluir as obras da rodovia até 
a fronteira, na Serra do Divisor. 

Davi Alcolumbre confi rmou recursos para o estudo técnico para 

viabilizar ponte sobre o Rio Juruá.

Pesquisa feita em 2019, para 
avaliar as condições das cal-
çadas mantidas diretamente 
pelo poder público, revelou 
que nenhuma das 27 capitais 
brasileiras conseguiu chegar à 
média mínima aceitável de oito 
pontos numa escala de zero a 
dez. Mesmo as médias mais al-
tas fi caram ainda abaixo de sete. 
Os dados foram apresentados 
pela arquiteta Marília Hilde-
brand, representante do Portal 
Mobilize, em audiência pública 
da Subcomissão Temporária so-
bre Mobilidade Urbana, ligada à 
Comissão de Direitos Humanos 
do Senado. 

A Campanha Calçadas do 
Brasil 2019 é uma iniciativa de 
organizações que lutam para 
melhorar a “caminhabilidade” 
nas cidades brasileiras. A lista 
de problemas encontrados é 
extensa e vai desde buracos à 
ocupação indevida de espaços. 

As ações de concessionárias de 
energia elétrica, comunicações 
e saneamento, que destroem e 
não recompõem os pavimentos 
também foram notadas. 

Os resultados mostram que 
todas as capitais fi caram entre 
ruim e regular. A nota mais alta, 
obtida por São Paulo, foi 6,93, 
que não chega a ser uma nota 
boa. Belém, que fi cou na pior 
posição, obteve 4,52. A média 
nacional fi cou em 5,71. Ou seja, 
nem a capital paulista, que fi cou 
em primeiro, teve uma nota 
aceitável — analisou Marília 
Hildebrand. 

Ela disse ainda que cultura 
da mobilidade voltada somente 
ao carro penaliza as calçadas 
em diversos aspectos. “Se o 
poder público não se adapta 
aos critérios mínimos, como 
esperar que o morador cuide 
adequadamente de sua calça-
da?”, indagou (Ag.Senado).
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Belém é a capital com a pior média em estudo sobre calçadas.

Mais crimes classifi cados 
como hediondos, penas maio-
res e regras mais rígidas para 
a progressão da pena. Esses 
são alguns dos pontos do 
chamado pacote anticrime, 
projeto aprovado pela Câma-
ra, patrocinado pelo ministro 
da Justiça, Sergio Moro. A 
matéria agora será analisada 
pelo Senado. 

Durante a tramitação na 
Câmara, o texto sofreu mo-
difi cações. Foi retirado, por 
exemplo, o item da “exclu-
dente de ilicitude”, que isenta 
policiais que matam em situ-
ações “de escusável medo, 
surpresa ou violenta emoção”. 
Também saiu do texto a prisão 
após segunda instância, tema 
que está sendo discutido em 
outras propostas na Câmara 
e no Senado.

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) ressaltou 
que a retirada da exclusão 
da ilicitude pode ajudar na 
tramitação do projeto. O se-
nador disse crer que o texto 
fi nal fi cou “bem razoável” para 

Durante a tramitação na Câmara, o texto sofreu modifi cações.

Bloquear guia 
rebaixada é
infração
gravíssima

A Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado aprovou o 
projeto que institui infração 
gravíssima no Código de Trân-
sito Brasileiro  para quem esta-
cionar o veículo junto à guia de 
calçada (meio-fi o) rebaixada. A 
proposta segue agora para aná-
lise da CCJ, onde será analisada 
em caráter terminativo.

A proposta, de autoria da 
senadora Mara Gabrilli (PSDB-
-SP), prevê multa e remoção 
do veículo de quem cometer 
esse tipo de infração. A mesma 
penalidade deve valer também 
aos motoristas que estaciona-
rem no passeio ou sobre faixa 
destinada a pedestre, ciclovia 
ou ciclofaixa. Na legislação 
atual, essas outras infrações são 
consideradas apenas graves, e 
não gravíssimas.

A parlamentar ressaltou que os 
transtornos do bloqueio do aces-
so a guia rebaixada são inúmeros, 
tanto para pedestres e ciclistas, 
como para cadeirantes e pessoas 
com qualquer defi ciência, mobili-
dade comprometida ou reduzida. 
“Principalmente às pessoas que 
dependem de cadeiras de rodas 
para transitar; mas também aos 
ciclistas empurrando a bicicleta, 
às pessoas com carrinhos de bebê 
e às pessoas com outros tipos de 
mobilidade reduzida”, ressalta 
(Ag.Senado).

Wagner Santana/Diário do Pará
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Proibida restrições a 
animais de estimação
em condomínios

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara 
aprovou proposta que proíbe que condomí-
nios adotem regras impedindo a permanên-
cia de animal doméstico em suas unidades 
autônomas (casas e apartamentos). Também 

serão vedadas regras que restrinjam a per-
manência de animal doméstico nas unidades 
ou nas áreas comuns “sem objetivar com isto 
exatamente a preservação da segurança, do 
sossego ou da saúde das pessoas”.

Além disso, a proposta proíbe cláusula ou 
dispositivo em convenção coletiva, regula-
mento ou regimento interno de condomínio 
que determine que animais domésticos sejam 

carregados por alguém mediante uso de 
força física para a utilização de elevadores 
ou outras áreas comuns.

O texto aprovado é o substitutivo do rela-
tor, deputado Vavá Martins (Republicanos-
-PA), ao projeto do deputado Fred Costa 
(Patriota-MG), e às propostas apensadas. 
“As restrições sobre permanência de animais 
previstas em convenções condominiais e 

regulamentos internos violam o exercício do 
direito de propriedade em relação à própria 
unidade condominial”, disse o relator.

O parecer de Vavá Martins, no entanto, 
foi contrário a outros projetos apensados 
que visam assegurar o amplo direito de en-
trada e permanência de animais em praias, 
repartições públicas e shopping centers  
(Ag.Câmara).

Brasil reconhece condição 
de refugiados a mais de 

21 mil venezuelanos
O Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) concedeu a condição de refugiados a 21.432 
venezuelanos que se estabeleceram no Brasil após fugirem da crise econômica e da instabilidade 
política que afetam seu país

disponíveis do país de origem 
de quem pleiteia o refúgio. 
Em média, as solicitações são 
analisadas em 3 anos. Entre 
os 120.469 pedidos em análise 
até outubro havia, segundo os 
dados do próprio Conare, ao 
menos 47 processos protoco-
lados em 2013.

O emprego de ferramentas 
digitais permitiu o cruzamento 
de 129 mil solicitações de reco-
nhecimento de refúgio apresen-
tadas por venezuelanos, otimi-
zando o trabalho dos membros 
do Conare. Em junho, o órgão 
concluiu que os venezuelanos 
enfrentam um contexto de 

“grave e generalizada violação 
de direitos humanos”.

Desde que solicita o refú-
gio, ele tem direito a obter 
os principais documentos de 
identifi cação, tais como CPF e 
Carteira de Trabalho, e a utilizar 
os serviços públicos universais 
(ABr). 

Aprovado na Câmara, pacote 
anticrime será analisado pelo Senado

receber o apoio do Senado. Ele, 
no entanto, não acredita que 
o projeto seja aprovado ainda 
este ano. 

Na mesma linha, a senadora 
Eliziane Gama (Cidadania-MA) 
disse que a retirada do tema 
da exclusão de ilicitude foi um 
ponto importante. Para a ela, 
com a supressão desse tema, 
a mensagem é que “todos têm 
direito à vida” e que quem não 
respeitar esse direito deve ter 

punição exemplar.
O senador Wellington Fa-

gundes (PR-MT) registra que 
o pacote anticrime é uma de-
manda do Brasil e uma forma 
de fazer justiça para “quem 
mais precisa”. Disse que vários 
senadores têm muita experiên-
cia administrativa e certamente 
poderão aperfeiçoar a matéria. 
Wellington , no entanto, defen-
de celeridade na apreciação do 
projeto (Ag.Senado).

Davi confi rma recurso para ponte de 
ligação entre Brasil e Peru

A BR 364 poderá ser utilizada 
estrategicamente como saída 
para produção agroindustrial 
brasileira para o Oceano Pa-
cífi co. “É um dia importante 
para o estado do Acre, porque 
o Congresso e o governo passa-
ram a entender a importância 
dessa obra para a região, disse 
o presidente do Senado.

A convite do senador Marcio 

Bittar (MDB), Davi Alcolumbre 
participou do Fórum de Interli-
gação Brasil – Peru, que reuniu 
empresários e representantes 
do poder público. A senadora 
Mailza Gomes (PP), o governa-
dor do Estado, Gladson Cameli, 
o prefeito de Cruzeiro do Sul, 
Ilderlei Cordeiro e demais au-
toridades locais participaram 
do evento (Ag.Senado).

Estudo comprova 
situação ruim de 

calçadas das capitais


