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“O homem que planta 
árvores, sabendo 
que nunca se sentará 
à sombra delas, 
começou a entender o 
significado da vida”.
Rabindranath Tagore (1861/1941) 
Filósofo indiano
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A conversa que teve 
com os presidentes 
do Senado, Davi 

Alcolumbre, e da Câmara, 
Rodrigo Maia, deixou o 
presidente Jair Bolsonaro 
mais otimista com relação 
à possibilidade de não ta-
xação da energia solar. A 
estratégia, segundo o pre-
sidente, é a de apresentar 
e aprovar um projeto que 
proíba essa taxação.

“Liguei para o Rodri-
go Maia e para o Davi 
Alcolumbre. Se a Aneel 
vir a taxar, eles toparam 
derrubar a questão. Al-

Bolsonaro: Congresso 
Nacional vai “sepultar” 
taxação da energia solar

gum parlamentar deverá 
apresentar um projeto 
para taxação zero e eles 
vão colocar para votar 
em regime de urgência. 
Então está  sepultada 
qualquer possibilidade 
de taxar energia solar”, 
disse Bolsonaro, ontem 
(6), ao deixar o Palácio 
da Alvorada.

O presidente usou as re-
des sociais para informar, 
por meio de um vídeo, que 
a decisão sobre a taxação 
da energia solar é de res-
ponsabilidade da Aneel. 
“A decisão é deles. Nós 

do governo não discutire-
mos mais esse assunto, e 
ponto final”. Bolsonaro foi 
enfático ao dizer que quem 
fala sobre a questão, pelo 
governo, é ele. “Ninguém 
fala no governo, a não ser 
eu, sobre essa questão. 
Não me interessam pare-
ceres de secretários ou de 
quem for”, afirmou.

Bolsonaro disse que con-
versará com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e 
com o de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, sobre 
o assunto.“A própria Aneel 
se conscientiza de que essa 

fonte de energia tem de ser 
estimulada pelo governo”, 
disse, em meio a críticas 
a “grupos de lobistas que 

trabalham na transmissão 
de energia” que, segundo 
ele, “trabalham para taxar 
a [geração de] energia 

solar”. A Aneel informou 
que, por enquanto, não 
se manifestará sobre o 
assunto (ABr).

“Está sepultada qualquer possibilidade de taxar energia solar”, disse Bolsonaro.

Funeral de Soleimani reúne multidão nas ruas do Irã.

Instituições financeiras consul-
tadas pelo Banco Central (BC) au-
mentaram a estimativa de inflação 
para 2019, pela nona vez seguida. 
As previsões para o crescimento 
da economia em 2019 e 2020 foram 
mantidas. A projeção para o IPCA 
subiu de 4,04% para 4,13%. O IBGE 
divulga, na próxima sexta-feira (10), 
o IPCA de 2019

A informação consta do Boletim 
Focus, pesquisa semanal do BC com 
as projeções de instituições para os 
principais indicadores econômicos.

Para 2020, a estimativa de inflação 
caiu de 3,61% para 3,60%. A previsão 
para os anos seguintes também não 
teve alterações: 3,75% em 2021 e 
3,50% em 2022. As projeções para 

A projeção para a expansão do PIB 
foi mantida em 1,17% em 2019 

e em 2,3% em 2020.

Enade em novembro
A prova do Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes 
(Enade) 2020 será aplicada em 22 
de novembro de 2020, com início 
às 13h30 (horário de Brasília). 
O MEC publicou ontem (6), no 
DOU, a portaria que estabelece o 
regulamento do exame. O Enade 
é   feito por estudantes para avaliar 
conhecimentos, competências e 
habilidades desenvolvidas ao longo 
do curso. Ele precisa fazer o exame 
para colar grau e receber o diploma.

A Austrália vai destinar 2 
bilhões de dólares austra-
lianos (1,2 bilhão de euros) 
para a recuperação de áreas 
afetadas pelos incêndios, 
anunciou o primeiro-ministro 
Scott Morrison. O dinheiro 
será distribuído nos próxi-
mos dois anos e gerido por 
uma nova agência dedicada 
à reconstrução de casas e 
infraestruturas danificadas.

Os incêndios na Austrália 
já destruíram, desde setem-
bro, mais de 5,5 milhões de 
hectares, o equivalente a 
um país como a Dinamarca, 
e provocaram a morte de 24 
pessoas. “Será feito o que for 
preciso, custe o que custar”, 
garantiu o primeiro-ministro 
em entrevista coletiva, após 
se reunir com a Comissão 
de Segurança Nacional para 
analisar medidas de combate 

aos incêndios.
Scott Morrison acrescen-

tou que a ajuda provém do 
Orçamento do Estado e é 
independente de outros au-
xílios já aprovados. Destacou 
que se trata de um “acordo 
inicial” que poderá subir, se 
necessário, caso os danos 
aumentem. “Vamos nos con-
centrar nos custos humanos 
e nos de reconstrução da vida 
das pessoas para garantir o 
melhor possível, o mais rá-
pido possível”, acrescentou.

Os incêndios, considera-
dos dos piores do século 
na Austrália, fizeram com 
que países como os Estados 
Unidos, o Canadá, a Nova 
Zelândia, Singapura e Fran-
ça enviassem bombeiros, 
helicópteros e militares para 
ajudar no combate ao fogo 
(RTP/ABr).

A comunidade internacio-
nal fez apelos ontem (6) pela 
manutenção do acordo nu-
clear assinado com o Irã. O 
governo de Teerã anunciou 
que não respeitará mais os 
limites para enriquecimento 
de urânio previsto no trata-
do, que já tinha sido abando-
nado de maneira unilateral 
pelos Estados Unidos. 

“A plena implementação 
do acordo nuclear por par-
te de todos é, agora, mais 
importante do que nunca 
para a estabilidade da região 
e para a segurança global. 
Continuarei trabalhando 
com todos os participantes 
sobre como prosseguir”, 
disse o alto representante 
para a diplomacia da União 
Europeia, Josep Borrell. A 

José Cruz/ABr

NSW Rural Fire Service

EPA

Instituições financeiras estimam 
inflação de 4,13% em 2019

2019 e 2020 estão abaixo do centro 
da meta de inflação que deve ser 
perseguida pelo BC. Para 2021, as 
instituições estimam que a Selic 
encerre o período em 6,5% ao ano. 
A estimativa anterior era 6,38% ao 
ano. Para o final de 2022, a previsão 
segue em 6,5% ao ano.

A projeção para a expansão do PIB 
foi mantida em 1,17% em 2019 e em 
2,3% em 2020. O IBGE só divulgará o 
PIB de 2019 no fim de março. Para os 
anos seguintes, não houve alteração 
em relação à pesquisa anterior: 2,5% 
em 2021 e 2022. A projeção para a 
cotação do dólar aumentou de R$ 
4,08 para R$ 4,09, no fim de 2020, e 
permanece em R$ 4 no encerramento 
de 2021 (ABr).

Negócios em Pauta

News@TI

Bem-estar e Saúde
O Vigilantes do Peso está de mudança. Com um novo escritório em São 
Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini. Com inauguração marcada 
para o próximo dia 14 (terça-feira), a antiga estrutura, no Rio de Janei-
ro, se muda para a capital paulista após 45 anos. A decisão objetiva se 
aproximar do ambiente digital da maior e mais importante metrópole 
da América Latina. O Vigilantes do Peso faz parte da WW, antiga Weight 
Watchers, empresa de capital aberto cotada na Nasdaq, líder global em 
gerenciamento de perda e manutenção do peso com foco em bem-estar 
e saúde. Inspiramos milhões de pessoas a adotarem hábitos saudáveis 
para uma vida real. Outras informações: (www.vigilantesdopeso.com.
br).   Leia mais na página 3

Podcast quinzenal sobre tecnologia corporativa

@A proposta é reunir quinzenalmente profissionais do mercado para 
uma conversa sobre tendências, atualizações dos principais fabri-

cantes de software, dicas de gestão de nuvem e portfólio de software, 
transformação digital e colaboração. O ONECast busca desvendar o 
universo de inovação de um jeito mais descontraído e leve. O primeiro 
episódio será exibido no dia 13 de janeiro, com o tema “Vai ficar com a 
versão desatualizada do seu SQL Server?” “Vamos estrear com um bate 
papo entre Fábio Hara, Senior Cloud Solution Architect da Microsoft, que 
vai conversar com Richard Souza, especialista de soluções de nuvem da 
SoftwareONE. Vamos falar de algo que vai impactar o mercado, o fim do 
suporte do Microsoft SQL Server 2008 e Windows Server 2008 e as reais 
consequências para as empresas, incluindo prejuízos potenciais”, expli-
ca Milena Pinheiro, especialista em marketing digital da SoftwareONE 
(SoftwareONE.com).    Leia mais na página 2

Lua Crescente em 
Áries. Acorda. O 
ágil cai na real, o 
emperrado cai do 
cavalo.

Por Claudia Lazzarotto – 
Astróloga Kármica.

Astrologia

Países fazem apelo para 
manutenção de acordo 

nuclear com Irã

Austrália terá 1,2 bilhão 
de euros para recuperar 

áreas afetadas

decisão de Teerã de não 
respeitar mais o acordo veio 
em meio a uma crise com 
os EUA. 

Desde sua campanha elei-
toral, Trump era contrário ao 
acordo nuclear. Assim que 
assumiu a Casa Branca, o 
republicano saiu do tratado, 
em maio de 2018, e anunciou 
novas sanções ao Irã.    “Man-
ter os acordos e garantir sua 
implementação deve perma-
necer como uma prioridade 
para os parceiros”, disse, em 
um comunicado o Ministério 
das Relações Exteriores da 
Rússia, também demons-
trando preocupação com a 
escalada de tensão. 

A chanceler da Alemanha, 
Angela Merkel, vai se reunir 
no sábado (11), na capital 
russa, com o presidente 
Vladimir Putin para discutir 
a crise entre Estados Unidos 
e Irã. O acordo nuclear com 
o Irã foi assinado em julho 
de 2015, após 20 meses de 
negociações entre o gover-
no de Teerã e um grupo de 
potências internacionais 
liderado pelos EUA sob o 
governo de Barack Obama 
(ANSA).

Os profissionais do estado de São Paulo são quase unânimes 
quando o assunto é se há ou não uma lacuna de habilidades 
e conhecimentos no Brasil – quase 97% deles acreditam que 
sim. O dado é do Relatório Lacuna de Habilidades Brasil, rea-
lizado anualmente pela plataforma de cursos online Udemy. Já 
no Brasil como um todo, a porcentagem é menor – 95,4% dos 
profissionais concordam que existe uma lacuna. Os paulistas, 
no entanto, são um pouco mais otimistas do que os outros 
brasileiros quando perguntados se se sentem diretamente 
afetados por essa lacuna – 71,9% deles acreditam que sim. 
Acesse o relatório em: <https://research.udemy.com/resear-
ch_report/2018-relatorio-lacuna-de-habilidades/>

Lacuna de habilidades no país


