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Privatização do saneamento 
exclui cidades mais pobres
Brasil pode ser 
primeiro país com 
monopólio privado
de água e esgoto

O Projeto de Lei 4.162/2019, 
que tramita no Senado e que define 
o marco regulatório, pode transfor-
mar o Brasil no “primeiro país d o 
mundo com um monopólio priva-
do dos serviços públicos de água e 
saneamento básico”, aponta Luiz 
Roberto Santos Moraes, professor 
da Universidade Federal da Bahia 
e membro do Conselho Diretor Na-
cional da Associação Nacional dos 
Serviços Municipais de Saneamen-
to (Assemae).

Entre outras medidas, o PL, que 
pode ser votado de forma remota 
nesta quarta-feira, em plena pande-
mia, acaba com a cooperação entre 
entes federados nos serviços de 
água e esgoto. O projeto, que pre-
vê maior participação da iniciativa 
privada no saneamento, na prática 
fará com que municípios mais po-
bres sejam excluídos do acesso aos 
serviços.

De acordo com Marcos Monte-
negro, coordenador geral do Ob-
servatório Nacional dos Direitos 
à Água e ao Saneamento (Ondas), 
hoje, por meio do subsídio cruza-
do, os municípios superavitários 
garantem o saneamento naqueles 
que são deficitários. “Se o PL for 
aprovado, essas cidades mais po-

bres, que não são atraentes para as 
empresas de saneamento, terão que 
operar com recursos próprios. E 
sabemos que isso é impossível em 
muitos casos”, afirma Montenegro.

O PL ainda coloca o Brasil na 
contramão do mundo. Segundo es-
tudo realizado pelo Instituto Trans-
nacional, com sede na Holanda, 
884 municípios, em mais de 35 pa-
íses, reestatizaram seus serviços de 

2000 a 2017. A razão, na maioria 
das vezes, foram as tarifas altas e a 
baixa qualidade.

O ex-secretário nacional de Sa-
neamento e membro do Conselho 
de Orientação do Ondas, Abelar-
do de Oliveira Filho, alerta que a 
experiência também mostra que 
a privatização não garante mais 
investimentos para o setor de sa-
neamento. “Um exemplo disso é 

Manaus, onde o saneamento é pri-
vatizado há 20 anos e conta com 
mais de 600 mil pessoas sem água 
e apenas 12,5% da população com 
acesso ao esgotamento sanitário. 
Aliás, o Banco Mundial, incenti-
vador das privatizações nos anos 
90, já fez mea culpa, porque nunca 
houve aporte de recursos privados 
no saneamento. O dinheiro sempre 
foi do setor público”, destaca.

Menos exigências 
a bancos para 
destravar crédito a 
microempresas

Como os bancos estavam difi-
cultando a liberação de crédito para 
as microempresas, o Banco Central 
(BC) interveio e vai dar um incen-
tivo para os bancos destravarem 
o crédito para micro, pequenas e 
médias empresas. O BC facilita-
rá o empréstimo para companhias 
com faturamento anual de até R$ 
100 milhões. A medida integra um 
novo pacote de enfrentamento à 
crise provocada pelo coronavírus, 
que tem o potencial de liberar até 
R$ 255,5 bilhões em crédito para a 
economia.

Somente o destravamento do 
crédito de capital de giro pode in-
jetar até R$ 127 bilhões. A medida 
vale para operações do tipo con-
tratadas entre 29 de junho e 31 de 
dezembro. O BC aceitou melhorar 
a qualidade de ativos decorrentes 
de diferenças temporárias usadas 
para melhorar os requerimentos 
mínimos de capitais que devem 
ficar retidos desde que os bancos 
concedam empréstimos para micro, 
pequenas e médias empresas.

Entre os ativos classificados 
como “decorrentes de diferenças 
temporárias”, estão provisões para 
passivos contingentes e marcação 
a mercado de títulos (oscilações 
dos preços de títulos no mercado). 
Atualmente, a manutenção desses 
ativos no valor de R$ 127 bilhões 
exige que os bancos deixem R$ 
105 bilhões retidos como capital. 
Com a medida, se esses mesmos 
R$ 127 bilhões estiverem empres-
tados para empresas de menor por-
te, os bancos teriam de reter R$ 11 
bilhões de capital.

O BC também anunciou que per-
mitirá que pessoas físicas usem um 
imóvel como garantia em mais de 
um empréstimo. A medida, informou 
o presidente o BC, Roberto Campos 
Neto, tem o potencial de injetar R$ 
60 bilhões em crédito na economia.

Um mesmo imóvel poderá ser 
usado como garantia em duas ou 
mais operações novas de crédito ou 
um empréstimo em andamento com 
as parcelas em dia que apresente fol-
ga do Valor Financeiro da Vida do 
Cliente (LTV, na sigla em inglês). 
Caso o cliente deixe de pagar uma 
das operações garantidas, as demais 
terão o vencimento antecipado.

O Banco Central também redu-
ziu a quantia que os bancos devem 
recolher do compulsório cobrado 
sobre os depósitos de caderneta 
poupança.

Fed: EUA devem crescer mais
lentamente que o esperado

A economia dos EUA deve cres-
cer mais lentamente do que as pes-
soas esperavam meses atrás, já que 
o país não pode impedir a disse-
minação comunitária da Covid-19, 
disse Eric Rosengren, presidente do 
Federal Reserve de Boston, em en-
trevista à Yahoo Finance na segun-
da-feira.

Segundo ele, “alguns dos melho-
res dados econômicos que estamos 
obtendo refletem o fato de que es-
ses locais estão abrindo, mas eles 
podem estar reabrindo sem a se-
gurança necessária. Se o resultado 
é que eles (funcionários) precisam 
impor novas restrições mais tarde 
este ano, isso realmente desacelera-
rá a recuperação econômica”, disse 
ele, observando que a economia e 
a pandemia estão “intimamente en-
trelaçadas”.

“Essa é realmente a minha pre-
visão de base, ou seja, infeliz-
mente, é improvável que paremos 
a disseminação comunitária, e es-
taremos em uma situação em que 
a economia crescerá mais lenta-
mente do que esperávamos há al-
guns meses”, afirmou o presiden-
te do Fed de Boston.

“Se eu estiver certo, a segunda 
metade do ano é mais difícil do 
que muitas pessoas estão prevendo. 
Acho que ter essa ferramenta em 
funcionamento será uma apólice 

de seguro importante para a econo-
mia”, disse.

Um funcionário do Fed disse 
sexta-feira que a taxa de desempre-
go no país continuará em dois dígi-
tos até o final deste ano.

Eric Rosengren acredita que 
segundo semestre será difícil

Senado avalia que 
auxílio aos estados 
compensa perdas 
com pandemia

A ajuda da União aos estados 
para o enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus pode chegar a 
R$ 107,1 bilhões, o suficiente para 
compensar a perda de arrecadação 
projetada para a maioria dos gover-
nos estaduais em virtude da crise 
econômica causada pela pandemia.

O cálculo, que diverge das esti-
mativas até agora apresentadas, foi 
feito pela Instituição Fiscal Inde-
pendente do Senado (IFI).

Nos cálculos do IFI estão inclu-
ídas não só as parcelas de ajuda 
financeira pagas diretamente pela 
União, mas outras transferências 
de recursos, além da suspensão do 
pagamento das dívidas.

Num dos cenários do estudo, 
até dezembro, levando em conta a 
diferença entre a ajuda e a perda de 
cada estado e considerando o per-
centual de redução de receita igual 
para todos, apenas Santa Catarina, 
Paraná e Mato Grosso do Sul ficar-
iam no vermelho.

A nota técnica lembra que a 
maioria dos estados brasileiros já 
apresentava situação fiscal frágil 
e projeta que nos próximos anos, 
além de novos empréstimos, a 
dívida terá que ser renegociada nos 
casos mais graves.

Países com
sucesso contra 
coronavírus veem 
casos ressurgirem

Muitos países que tiveram 
sucesso contra o coronavírus estão 
testemunhando um aumento de ca-
sos devido a aglomerações religio-
sas, de lazer ou em locais fechados, 
como clubes noturnos, desde que 
relaxaram as restrições, disseram 
ontem autoridades da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

A Coreia do  Sul disse, pela 
primeira vez, que está às voltas 
com uma “segunda onda” de in-
fecções nos arredores de Seul, pro-
vocada por surtos pequenos, mas 
persistentes, resultantes de um fe-
riado comemorado em maio.

“Neste momento, há muitos 
países que tiveram sucesso em 
combater a transmissão, levando-
a um nível baixo, e que agora es-
tão começando a ver um aumento 
de casos”, disse Maria Van Kerk-
hove, epidemiologista e principal 
autoridade técnica da OMS para a 
pandemia, citando a Coreia do Sul 
como uma delas. Ela não chegou a 
falar em segunda onda. “Qualquer 
oportunidade que o vírus tiver de se 
instalar, ele aproveitará”, disse ela, 
fazendo um apelo aos países para 
“darem tudo de si” a fim de isolar 
esses casos e evitar nova trans-
missão comunitária.

Arquivo/ABr

Peter Davis/Fed Boston
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Nelson Rodrigues 
mostrou como o 
preconceito racial 
marca a história 
desse país

Desigualdade social, ausência de 
democracia e ditadura do capital

Racismo presente

Respeitar a Vida

A luta pela verdadeira democra-
cia vem sendo realizada de forma 
lenta, e alguns passos dessa traje-
tória são muito recentes e incom-
pletos, pois ainda estamos longe da 
igualdade de direitos e, principal-
mente, muito distantes da igualda-
de de oportunidades para todas as 
pessoas.

Poderíamos fazer inúmeras abor-
dagens sobre a ausência de igualda-
de de oportunidades. Por exemplo, 
na questão de gênero, como falar 
em democracia se há menos de 100 
anos as mulheres sequer eram con-
sideradas cidadãs, e somente após a 
Constituição de 1988 deixaram de 
ficar submetidas ao cabeça do ca-
sal?

Na questão racial, a abolição da 
escravatura é também fato recente 
na história da humanidade, e até os 
dias atuais o ranço dessa violência 
está presente e faz com que sim-
plesmente pela cor da pele as pes-
soas sejam discriminadas, assassi-
nadas, perseguidas e não tenham 
as mesmas chances que as de pele 
clara.

Na abordagem política, a igual-
dade de oportunidades também está 
a léguas de distância do que se po-
deria chamar de democracia. O tão 
aclamado direito ao voto individu-
al e secreto perde completamente 
o seu valor quando a pessoa que 
vota não tem acesso a educação 
e informação que lhe permita fa-
zer escolhas conscientes; não tem 
condições mínimas de vida que lhe 
garanta o atendimento às suas ne-
cessidades básicas, de tal forma que 
ela é obrigada a correr atrás de seu 
sustento; e nem consegue compre-
ender a conjuntura de forma lúcida, 
além de ficar sujeita às ofertas de 
compra de votos e outras influên-
cias abusivas.

No Brasil, segundo o IBGE, o 
número de pessoas em condição de 
extrema pobreza, que vivem com 
menos de R$ 145 mensais, já tinha 
alcançado a marca de 13,5 milhões 
de pessoas em 2018, portanto, bem 
antes da pandemia do coronavírus.

Instalada a pandemia, o número 
de pessoas que já se habilitou para 
receber o auxílio emergencial de R$ 
600 chega 64,1 milhões, e, em uma 
projeção mais extrema da crise e do 
desemprego, poderá chegar a 112 
milhões de pessoas!

Como podemos falar em igual-
dade de oportunidades quando tan-
tas pessoas não dispõem do míni-
mo necessário à sua sobrevivência 
e ainda morrem de fome, não têm 
sequer acesso a saneamento básico 
e são condenadas à ignorância polí-
tica e à discriminação?

O mais grave é o fato de que essa 
violência social está acontecendo 
em um dos países mais ricos do pla-
neta! O Brasil é a 9ª maior potência 
econômica do mundo e é riquíssimo 
em todos os sentidos! Possuímos a 
maior reserva de nióbio; petróleo; 
mais de 55 minerais estratégicos; 
água doce; terras agricultáveis; flo-
restas e todos os biomas; todas as 
matrizes energéticas; clima favorá-
vel; dinheiro em caixa.

Há vários anos, o Brasil tem 
mantido cerca de R$ 4 trilhões em 
caixa, reservados para o pagamento 
dos gastos financeiros com a cha-
mada dívida pública que nunca foi 
integralmente auditada:

– saldo de R$ 1,39 trilhão na 
conta única do Tesouro Nacional;

– R$ 1,7 trilhão em Reservas In-
ternacionais;

– R$ 1,3 trilhão no caixa do Ban-
co Central.

Em plena pandemia, enquanto o 
pagamento do auxílio emergencial 
aos pobres irá custar cerca de R$ 
154 bilhões para o pagamento de 
três parcelas no período de abril a 
junho, os bancos, que já dispõem de 
diversos privilégios financeiros, tri-
butários e fiscais e são o setor mais 
lucrativo do país, estão recebendo 
vários trilhões de reais.

Receberam um pacote de aju-
da no valor de R$ 1,2 trilhão em 
23/3/2020 (primeiro dia útil após 
o reconhecimento do estado de ca-
lamidade pública pelo Congresso 
Nacional), a fim de facilitar em-
préstimos para empresas. Não cum-
priram o combinado e ainda lucra-
ram com o dinheiro “empoçado” no 
caixa dos bancos, que é remunerado 
diariamente pelo Banco Central. Só 
passarão a emprestar para as micro 
e pequenas empresas com garantias 
dadas pelo Tesouro Nacional atra-
vés do Pronampe, pois não se dis-
põem a correr risco algum, apesar 
de terem recebido o pacote de R$ 
1,2 trilhão.

Irão receber vários trilhões de 
reais com a EC 106/2020, que au-
toriza o Banco Central a comprar 
papéis podres de bancos, sem li-
mite, entregando-lhes títulos da 
dívida pública e os seus generosos 
juros, comprometendo gravemente 
as finanças públicas do Brasil, mais 
que em qualquer outro país onde 
medidas semelhantes estão sendo 
adotadas para favorecer o mercado 
financeiro.

Enquanto o Banco Central acu-
mula prejuízos em contratos de 
SWAP, que em apenas cinco meses 
deste ano já atingiram o montante 
de R$ 63,5 bilhões, do outro lado, 
os poucos bancos e grandes corpo-
rações privilegiadas que têm acesso 
a tais contratos sigilosos ganharam 
esse valor, que é superior ao autori-
zado para todos os 26 estados, DF e 
mais de 5.500 municípios pela Lei 
Complementar 173/2020, para o 
combate à pandemia!

Além disso, em plena pandemia, 
no dia 2/5/2020, sábado à noite, o 
Senado introduziu o esquema de 
Securitização de Créditos no PLP 
39/2020, e a Câmara aprovou em 
seguida. A Securitização é a nova 
modalidade de gerar dívida pública 
privilegiada, pois os recursos para o 
seu pagamento são desviados durante 
o seu percurso pela rede bancária, an-
tes de alcançar o orçamento público. 
Com esse mecanismo, haverá perda 
de controle sobre parte crescente da 
arrecadação tributária e outras recei-
tas públicas, comprometendo grave-
mente o financiamento do Estado e 
o atendimento às políticas públicas. 
Enquanto isso, bancos privilegiados 
passam a receber tais recursos prio-
ritariamente e sem o devido controle 
orçamentário.

Tais mecanismos não têm nada 
a ver com a pandemia do coronaví-
rus; não representam ajuda alguma 
aos entes federados, pelo contrário, 
irão agravar ainda mais a situação, 
pois impactam gravemente na ge-
ração de dívida pública sem con-
trapartida alguma, a qual passa a 
exigir mais e mais dinheiro público 
para o seu pagamento, sangrando 
os orçamentos públicos e reduzindo 
direitos sociais, além da perda de 

patrimônio público continuamente 
privatizado “para pagar dívida pú-
blica”.

A ausência de democracia na 
distribuição de recursos públicos é 
flagrante!

Até 22/junho/2020, enquanto 
mais de 50 mil pessoas já morre-
ram, o volume de recursos destina-
do às pessoas (R$ 152,6 bilhões); à 
garantia estatal para empréstimos 
às pequenas empresas (R$ 35,9 bi-
lhões); aos estados, DF e municí-
pios (R$ 76,2 bilhões); e à área da 
saúde (R$ 44,9 bilhões, dos quais 
apenas uma pequena parte foi efeti-
vamente liberada, o que está sendo 
investigado em inquérito do MPF), 
os lucrativos bancos estão receben-
do vários trilhões de reais!

Esse privilégio dos bancos não é 
de hoje e pode ser comprovado em 
inúmeros atos legais e fatos, desta-
cando-se a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que estabeleceu forte controle 
sobre todos os gastos sociais e com 
a manutenção da máquina pública, 
porém, deixou sem limite ou contro-
le algum o gasto com a política mo-
netária suicida exercida pelo Banco 
Central, cujo custo é integralmente 
transferido para o Tesouro Nacional, 
ou seja, para toda a sociedade.

Cabe destacar também a Emenda 
Constitucional 95, que estabeleceu 
teto para todas as rubricas orça-
mentárias, deixando fora do teto, 
sem limite ou controle algum, os 
gastos financeiros com a chamada 
dívida pública, que favorece princi-
palmente os bancos. Por isso, den-
tre outras razões, os bancos conti-
nuaram batendo recordes de lucros, 
mesmo após a crise de 2015, que 
derrubou o PIB em mais de 7%, le-
vou milhões de empresas à falência 
e ao desemprego recorde de mais de 
14 milhões de pessoas.

Enquanto enfrentamos o drama 
da pandemia, acompanhada de cri-
se política grave, e muita demanda 
por democracia, é importante lem-
brar que já vivemos sob a ditadura 
do capital há muito tempo, e, nessa 
circunstância, não existe democra-
cia de fato, ainda que as instituições 
estejam funcionando, claramente 
dominadas pelos interesses finan-
ceiros comandados de fora, pelo 
BIS, que subordina a maioria dos 
bancos centrais do mundo, inclusi-
ve o do Brasil.

Sob a ditadura do capital, não há 
espaço para as liberdades democráti-
cas, em especial, não há igualdade de 
oportunidades para todas as pessoas, 
agravada pela atuação da grande mí-
dia, que censura fortemente qualquer 
possibilidade de questionamento so-
bre o modelo que privilegia os gastos 
financeiros e os lucros dos bancos 
acima de tudo.

Nesse contexto, iniciativas ci-
dadãs que exigem a transparência 
dos gastos públicos são fortemente 
atacadas, tendo em vista que a com-
provação dos imensos e injustificá-
veis privilégios financeiros é que 
seria capaz de alertar as pessoas a 
perceberem a vastidão da ditadura 
do capital a que temos sido subme-
tidos ao longo de séculos. Eviden-
temente, essa conscientização não 
interessa aos ditadores e é tarefa de 
todos que lutam pela verdadeira e 
plena democracia.

  Maria Lucia Fattorelli
Coordenadora nacional da Auditoria 

Cidadã da Dívida.

É surpreendente ainda ter que 
se discutir o racismo que, inques-
tionavelmente, está enraizado no 
planeta. Por aqui não é diferente 
e dizer o contrário é tentar, inu-
tilmente, camuflar a realidade. O 
racismo sempre esteve e está pre-
sente em nossa cultura.

Infelizmente, o fato é que as 
sociedades de um modo geral 
ainda não amadureceram o sufi-
ciente para respeitar o semelhante 
com a pele de cor diferente. Ge-
orge Floyd reacendeu a discus-
são no âmbito mundial, porém 
não precisaríamos ir tão longe. O 
preconceito existe e resiste nessa 
sociedade contraditória, na qual há 
tecnologia de ponta, modernidade 
e riqueza de informação, mas ca-
rência de consciência e respeito.

Relatado pelo mestre Nelson 
Rodrigues, na obra Anjo Negro, o 
preconceito racial marca a história 
desse país. E como nos persona-
gens da obra citada, o ódio em boa 
parte provocado pelo preconceito 
racial e humilhações demasiadas 
que sofriam levou a mortes bru-
tais.

E isso vem de longa data. No 
período colonial, o racismo bra-
sileiro já era explícito, quando o 
negro foi tratado como mão de 
obra escrava, visando atender aos 
anseios e caprichos de senhores de 
engenho.

Se relembrar a história já nos 
deixa perplexos, nos depararmos 
com as estatísticas atuais é ainda 
mais repugnante. Ironicamente, os 
negros representam 55% da popu-
lação brasileira, mas continuam 
sendo minoria, seja em oportuni-
dades de emprego, acesso à educa-
ção e vida digna em geral. Maioria 
eles só atingem no sistema pe-
nitenciário, quando são mais de 
60% dos mais de 750 mil presos, 
segundo Levantamento Nacional 
de Informações Penitenciárias (In-
fopen).

A taxa de analfabetismo entre 
os negros de 15 anos ou mais, 
algo em torno de 10%, é supe-
rior ao dobro da taxa de anal-
fabetismo entre os brancos da 
mesma faixa de idade (3,9%), 
segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística – 
IBGE. Eles ganham menos do 
que os brancos e a taxa de de-
socupação entre os negros em 
2018 foi de 14,1%, contra 9,5% 
entre os brancos.

Até em relação à Covid-19, 
um estudo da PUC-RJ com base 
em quase 30 mil casos, mos-
trou que na combinação de ra-
ças e escolaridade, as realidades 
desiguais ficaram ainda mais 
evidentes, com uma maior por-
centagem de óbitos de pretos e 
pardos, em todos os níveis de 
escolaridade.

E tem mais, quase 8 em cada 10 
das pessoas assassinadas no Bra-
sil são negras. No parlamento são 
sub-representados assim como no 
alto escalão das empresas. E por aí 
vai. Faltaria espaço para descreve-
mos tanta desigualdade. O racis-
mo está presente e precisamos, de-
finitivamente, escrevermos novos 
capítulos dessa história. Páginas 
que possam no futuro falar sobre 
igualdade e respeito que lhes são 
de direito.

  Marcos Espínola
Advogado e especialista em 

Segurança Pública.

A morte é bela, quando se res-
peita a Vida. E tal assertiva re-
conhece que não há motivo que 
justifique o triste ato de pôr fim à 
existência, antes do prazo previs-
to em nossas Agendas Espirituais. 
Por isso, aos que erroneamente 
vislumbram no suicídio o alívio 
para suas dores, aproveito o ensejo 
para esclarecer: o suicida mata-se 
á procura da paz; todavia, depara-
se com o maior dos tormentos, 
algo muito diferente do suposto 
Nada, que, por sua vez, não exis-
te. A trajetória espiritual-humana 
não cessa, e nela se colhe o que 
se houver plantado. Admoestou 
Jesus, em Seu Apocalipse, 2:23: 
“(...) Eu sou Aquele que sonda rins 
e corações, e retribuirei a cada um 
segundo as suas obras”.

Insisto que o grande segredo 
da Vida é, amando a Vida, saber 
preparar-se para a morte, ou Vida 
Eterna, na hora certa, determi-
nada por Deus. Com sabedoria, 
o saudoso Irmão Alziro Zarur 
(1914-1979) alertava: “O suicídio 
não resolve as angústias de nin-
guém.”

Essa máxima sintetiza uma cru-
cial verdade, que já impediu, gra-
ças a Deus, incontáveis tragédias, 
na Terra e no Espaço, provocadas 
pelo enganoso crime de atentar 
contra si mesma ou si mesmo. 

Portanto, quando o sofrimento ba-
ter à porta, essa nunca será uma 
solução. Nos momentos mais pun-
gentes, apelemos para Jesus, que 
jamais se mantém afastado de nós, 
pois foi Ele Quem prometeu: “Não 
vos deixarei órfãos; voltarei para 
junto de vós” (Evangelho, segun-
do João, 14:18).

Quando vier um pensamen-
to de desânimo ou você se sentir 
abandonada ou abandonado, nesse 
mesmo instante é quando maior 
amparo estará recebendo dos 
Céus, basta que entre na luminosa 
faixa vibratória do Cristo.

Reflexão de minha autoria 
em Como Vencer o Sofrimento 
(1990): “Honremos o extraordiná-
rio dom que Deus nos concedeu, 
que é a Vida, e Ele sempre virá 
em nosso socorro pelos mais ini-
magináveis e eficientes processos. 
Substancial é que saibamos humil-
demente entender os Seus recados 
e os apliquemos com a Boa Von-
tade e a eficácia que Ele espera de 
nós. A permanente sintonia com o 
Poder Divino só nos pode capaci-
tar o Espírito, para que tenha con-
dições de sobreviver à dor, mesmo 
que em plena conflagração dos 
destemperos humanos.”

  José de Paiva Netto
Jornalista, radialista e escritor.
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Estadunidenses não  
conseguem pagar conta de água

Quatro em cada dez moradores de 12 cidades nos 
Estados Unidos vivem em bairros onde as famílias não 
conseguem pagar a conta da água que consomem. É o 
que mostra excepcional matéria do jornal britânico The
Guardian (“Revealed: millions of Americans can’t af-
ford water as bills rise 80% in a decade”), que analisou a 
situação nessas 12 cidades dos EUA.

O preço combinado da água e do esgoto aumentou 
em média 80% entre 2010 e 2018. Contribuíram para 
este aumento a redução da disponibilidade, aumento de 
exigências ambientais e outros fatores. Mas o principal 
foi a redução do financiamento federal para sistemas de 
água, que caiu 77% em termos reais desde seu pico em 
1977.

Sem verbas, a infraestrutura se deteriorou, elevando 
as perdas do sistema. Os serviços públicos de água 
atendem a cerca de 87% dos cidadãos norte-america-
nos.

Diante do quadro, alguém poderia sacar a saída fácil 
da privatização. Seria ignorar o fracasso que foi a en-
trega do saneamento para empresas privadas ao redor do 
mundo. Com a busca por lucro, não seria surpresa se os 
preços aumentassem ainda mais, e locais mais pobres 
fossem abandonados. Com o agravante que, nos EUA, 
as pessoas podem perder suas casas se não pagarem a 
conta de água.

Há soluções mais engenhosas, como na Filadélfia, que 
partiu de uma premissa simples: a maneira mais eficaz 
de garantir os pagamentos e maximizar a receita é tornar 
as contas acessíveis, com base na capacidade de paga-
mento de uma pessoa, como o setor de energia faz há 
anos. É um começo.

Abraço
Servidores, sindicatos e ambientalistas convocam a 

população para realizar um abraço simbólico ao prédio 
da Cedae na avenida Presidente Vargas, nesta quarta-
feira, a partir das 10h. A ação faz parte de um movimento 
contra a privatização da companhia de saneamento do 
Estado do Rio de Janeiro.

Presidente da Comissão de Saneamento Ambiental 
da Alerj, o deputado estadual Gustavo Schmidt apoia 
o movimento. Ele lembra que a Cedae é lucrativa e 
tem condições de se manter pública e aumentar sua 
capacidade de fornecer serviços de qualidade para 
todo o estado. A concessão para a iniciativa privada, 
de acordo com o parlamentar, impediria investimentos 
na ampliação da distribuição de água, coleta e trata-
mento de esgoto em regiões sem potencial de retorno 
financeiro.

O deputado teme a demissão de funcionários con-
cursados experientes e lembra os recentes problemas 
de contaminação na água captada pela estação do 
Guandu.

Coordenam o movimento (sigamosjuntospelacedae.
com.br) sindicatos, a Central de Trabalhadores e Trabal-
hadoras do Brasil (CTB) e a ONG Baía Viva.

Na conta
Em plena pandemia, a Hypera (maior empresa 

farmacêutica brasileira) informa aos seus acionistas que 
aprovou o pagamento de R$ 185.495.903,43 de juros so-
bre capital próprio.

Rápidas
A Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) 

fará webinar com o economista Pérsio Arida sobre “De-
safios da Economia em Época de Pandemia”, nesta sex-
ta-feira, às 17h, em zoom.us/webinar/register/WN_RPU-
EY4ekRti6b2sjOx9GEw *** A Associação Brasileira de 
Tecnologia para Construção e Mineração (Sobratema) 
realizará quinta-feira, às 16h, o webinar “Investimentos 
em equipamentos no mercado em transformação” em 
youtube.com/watch?v=k42utM18dWo *** A Aasp fará 
nesta quarta-feira, às 17h, o webinar “Voto de qualidade 
no Carf”, com conselheiros e ex-conselheiros do órgão. 
Inscrições: mla.bs/8ef277d4 *** “Liderança Empreend-
edora Feminina” é o tema da quarta edição do Fórum 
Online promovido pelo Grupo de Empresários G10, que 
acontece na próxima sexta-feira, com a participação do 
presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Floren-
cio de Queiroz Junior, que homenageará Luiza Helena 
Trajano, presidente do Conselho de Administração do 
Magazine Luiza. Estarão reunidas líderes como Chieko 
Aiko, presidente e fundadora da Rede Blue Tree Hotels 
e Adriana Santos, campeã mundial e medalhista pana-
mericana e olímpica de basquete. Informações: sympla.
com.br/forum-online-reflexao-em-grupo-lideranca-em-
preendedora-feminina__880916

Governo só gastou um terço 
para combater a pandemia
Ministro interino 
da Saúde 
informou que a 
pasta pagou até 
agora R$ 10,9 bi 

O Ministério da Saúde 
gastou menos de um terço 
dos R$ 39,3 bilhões liberados 
para o combate ao coronaví-
rus por meio de medidas pro-
visórias. A informação é do 
titular da pasta, general Edu-
ardo Pazuello, que participou 
de uma audiência pública re-
mota da comissão mista cria-
da para acompanhar as ações 
do governo federal no enfren-
tamento à covid-19. De acor-
do com o ministro interino, 
a pasta pagou até agora R$ 
10,9 bilhões - o equivalente a 
27,2% do total.

Segundo a agência Sena-
do, desde o início da crise 
provocada pelo coronavírus, 
o presidente Jair Bolsonaro 
editou oito medidas provisó-
rias com recursos específicos 
para o Ministério da Saúde. 
Nenhuma delas teve os re-

cursos integralmente aplica-
dos, segundo a apresentação 
de Eduardo Pazuello.

‘Está bom’

A situação mais crítica é 
da MP 969/2020, que auto-
riza a liberação de R$ 10 bi-
lhões para estados e municí-
pios enfrentarem a covid-19. 
De acordo com o ministro 
interino, nenhum real foi 
pago. Apesar disso, Pazuello 
considera que o ritmo das 
despesas “está bom”.

“O percentual de saldo que 
temos considero que está bom. 
É bom que tenha algum saldo 
para que a gente possa mano-
brar. Tirando a MP 969/2020, 
que ainda está praticamente 
em elaboração, com o saldo 
das demais, estamos traba-
lhando na aquisição de EPIs 
[equipamentos de proteção 
individual] e na contratação 
de leitos. Isso é um processo 
lento e técnico. Não pode ape-
nas pegar um oficio, carimbar 
e mandar”, disse.

As MPs preveem ações 
como compra de EPIs, tes-
tes, monitores e ventilado-
res pulmonares; aluguel de 
leitos de UTI; produção de 
medicamentos; remuneração 
e contratação temporária de 

profissionais de saúde; e au-
xilio financeiro emergencial 
a santas casas e hospitais fi-
lantrópicos.

Pazuello apontou as “prin-
cipais razões” para o fato de 
R$ 28,4 bilhões - o equiva-
lente a 72,8% do total - ainda 
não terem sido pagos. Entre 
elas, a dificuldade para aqui-
sição de EPIs, ventiladores e 
outros equipamentos para te-
rapia intensiva, assim como 
para a contratação de UTIs. 
Além disso, segundo o mi-
nistro, a liberação do dinhei-
ro em alguns casos depende 
da elaboração de portarias 
e da adesão de municípios.
Em outras situações, o di-
nheiro não foi pago porque 
se trata de uma provisão para 
pagamentos futuros.

Durante a audiência pú-
blica, o ministro destacou as 
principais ações no enfrenta-
mento da pandemia. Segun-
do ele, a pasta aplicou R$ 1,2 
bilhão na habilitação de 8,6 
mil leitos de UTIs. Foram 
distribuídas 12,9 milhões de 
doses de medicamentos: 4,4 
milhões de comprimidos de 
cloroquina e 8,5 milhões de 
cápsulas de oseltamivir. O go-
verno federal distribuiu tam-
bém 115,7 milhões de EPIs e 
enviou 11,3 milhões de testes 

para todos os estados do país.
“Não há nenhum tipo de 

segregação. Neste momento, 
o país é todo unido, pragmá-
tico, focado no resultado e 
em salvar vidas. Não vejo aí 
nenhum tipo de disputa polí-
tica, nem disputa de interes-
ses. Quem está precisando 
naquele momento, segundo 
um caráter técnico, recebe 
semanalmente. E assim vai 
continuar”,  afirmou.

O Ministério da Saúde 
cadastrou 983 mil profissio-
nais voluntários para aten-
der estados que enfrentam 
colapso de pessoal. Amazo-
nas e Amapá já receberam 
médicos, enfermeiros, fisio-
terapeutas, farmacêuticos, 
biomédicos e técnicos. Nes-
ta semana, Roraima deve ser 
beneficiado com o envio de 
200 profissionais.

Eduardo Pazuello de-
monstrou durante a reunião 
virtual uma ferramenta para 
o acompanhamento dos ca-
sos de covid-19. Por meio da 
plataforma SUS Analítico, é 
possível explorar a evolução 
da doença não apenas com 
dados nacionais, mas tam-
bém regionais, estaduais e 
até municipais. Segundo o 
ministro, a medida assegura 
“transparência infinita”.

Para a OMC queda do comércio é ruim, mas poderia ser pior
O comércio mundial de 

mercadorias caiu a uma taxa 
recorde nos primeiros meses 
do ano devido à pandemia da 
covid-19, mas não chegou a 
consolidar o pior cenário 
possível, avaliou a Organi-
zação Mundial do Comér-
cio (OMC) nesta terça-feira. 
“A queda no comércio que 
estamos vendo agora é his-
toricamente grande - na 
verdade, seria a mais acen-

tuada já registrada. Mas há 
um importante lado positivo 
aqui: poderia ter sido muito 
pior”, frisou o diretor-geral 
da OMC, Roberto Azevêdo.

Conforme a Reuters, o ór-
gão, com sede em Genebra, 
previa em abril que o comér-
cio global de mercadorias re-
cuaria entre 13% e 32% em 
2020, números que o chefe 
da OMC descreveu como 
“feios”, antes de se recupe-

rar em 21% a 24% em 2021.
O volume do comércio de 

mercadorias encolheu 3% no 
primeiro trimestre, informou 
a OMC, e as estimativas ini-
ciais apontam para um declí-
nio ano a ano de 18,5% no 
segundo trimestre.

A OMC disse que os gover-
nos reagiram mais rapidamen-
te do que na crise de 2008 e 
2009, e o apoio à renda incen-
tivou os consumidores a con-

tinuarem gastando. Alguns 
setores, como o de automó-
veis, caíram acentuadamente, 
mas outros, como eletrônicos, 
mantiveram-se bem.

Se o comércio crescer 2,5% 
por trimestre durante o resto do 
ano, a projeção mais otimista 
de queda de 13% poderá ser 
realizada, embora isso ainda 
seja pior do que no auge da cri-
se financeira em 2009, quando 
o comércio recuou 12,5%.

Bolsonaro 
mascarado

Jair Bolsonaro passará a 
ser multado em R$ 2 mil, por 
dia, se continuar desfilando 
pelas ruas de Brasília se não 
estiver protegido por más-
cara. O juiz Renato Coelho 
Borelli, da 9ª Vara Federal 
Cível de Brasília, impôs ao 
presidente da República  uso 
obrigatório de máscara em 
espaços públicos e estabele-
cimentos comerciais, como 
medida de proteção contra o 
coronavírus.

Na mesma decisão, Bo-
relli ordenou que a União 

obrigue todos os seus servi-
dores e colaboradores a usar 
máscara para proteção indi-
vidual enquanto estiverem 
prestando serviços, sob pena 
de multa de diária de R$ 20 
mil ao governo em caso de 
descumprimento. Ele aten-
deu a um pedido feito por 
um advogado em ação po-
pular.

PF quer ouvir
o presidente

Jair Bolsonaro vai entrar 
no inquérito sobre a supos-
ta tentativa de interferência 
do presidente na autonomia 

da Polícia Federal. O pe-
dido foi encaminhado pela 
PF ao ministro Celso de 
Mello, do Supremo Tribu-
nal Federal(STF) De acordo 
com a PF, é necessário ouvir 
o presidente porque as inves-
tigações estão avançadas.

O ofício enviado a Celso 
de Mello, relator do caso no 
STF, é assinado pela delega-
da Christiane Correa Macha-
do e foi recepcionado pelo 
gabinete do ministro na úl-
tima sexta-feira. “Informo a 
Vossa Excelência que as in-
vestigações se encontram e 
estágio avançado, razão pela 
qual nos próximos dias tor-
na-se necessária a oitiva do 

Senhor Jair Bolsonaro, Pre-
sidente da República”, diz o 
texto do ofício.

Fundeb poderá  
ser permanente

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), disse nes-
ta terça-feira que a propos-
ta que torna permanente o 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) pode 
ser votada nas próximas 
duas semanas.

Saneamento: 83,6% têm acesso à água e 53,2% a esgoto sanitário
Segundo o Sistema Na-

cional de Informações sobre 
Saneamento (Sinis) de 2018, 
83,6% da população brasi-
leira tem acesso a serviços 
de abastecimento de água 
e 53,2% usam serviços de 
esgotamento sanitário. De 
acordo com as entidades, a 
privatização do serviço pode 
impedir o acesso aos serviços 
por uma parte da população.

As entidades afirmam que, 
na prática, o projeto propõe 
a criação de um monopólio 
privado para a água e o es-
goto no Brasil. O secretário 

de saneamento da Federação 
Nacional dos Urbanitários 
(FNU), Fábio Giori, explica 
que o modelo de privatização 
proposto é “mais nefasto que 
o tradicional”.

“A iniciativa privada ao 
comprar uma companhia esta-
dual de saneamento, ela com-
pra os contratos já existentes. 
O PL permite a privatização 
no varejo e escolher o que 
quer comprar. Isso vai permi-
tir que as companhias de sane-
amento quebrem”, explicou.

Edson Aparecido acres-
centa que os interesses por 

traz do PL 4162 é garantir 
que grandes grupos econô-
micos passem a controlar um 
serviço que um monopólio 
natural, ou seja, aquele em 
que as pessoas não podem 
escolher o prestador. “Eu 
não tenho duas empresas 
passando uma rede de água 
na frente da minha casa. Os 
investidores desses fundos 
não estão preocupados onde 
é preciso mais investimen-
to de saneamento, eles só 
querem retorno financeiro”, 
alertou.

Os especialistas também 

afirmam que a privatização 
pode piorar a qualidade do 
serviço e ainda aumentar as 
tarifas de água e esgoto. “A 
iniciativa privada não tem 
interesse em prestar serviço 
onde não é superavitário, en-
tão vai se desencadear uma 
série de problemas, porque 
as companhias atuais fun-
cionam pelo subsídio cruza-
do, ou seja, tiram recursos 
de onde dá lucro para poder 
investir onde tem prejuízo. 
Uma empresa privada não 
vai fazer isso”, finalizou Fá-
bio.
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Mais quadrilhas juninas
Neste mês de junho, o Brasil vira quase um só arraiá. 

É a época de uma das suas festas mais populares. No ar-
raiá chamado “marché” (mercado), as empresas também 
evoluem conforme o ritmo estipulado pelos sanfoneiros.

A dança é inspirada na “quadrille”, daí a denominação 
quadrilha, que pode ser um oligopólio, ou um cartel, dança-
da na corte francesa no século XIX. Todos os passos têm as 
suas denominações também derivadas deste idioma.

Primeiro passo, Anarriê!
Do francês “en arrière” (para trás). A este comando, o 

grupo evolui aos pares para o centro de uma roda, onde, ao 
chegarem, separam-se, caminhando para trás. No arraiá do 
“marché” (mercado), cada empresa olha para o seu par e 
concorrente e pensa: “se ele vai, eu não vou ficar para trás”, 
mas quando está chegando ao centro da questão, muitas de-
las desistem, caminham para trás e sorriem para a assistência.

Segundo passo, Anavan!
Do francês “en avant” (avancem). Este comando indica 

que homens e mulheres devem avançar, até reencontrarem 
os seus pares. Se, no caminho, aparecer um véio vestido de 
ararajuba, avançando sobre os recursos do BNDES, para 
financiar a compra de um avião particular, é só gritar “Re-
ceita Federal!” que ele voa para longe. No arraiá do “mar-
ché” (mercado), a evolução também não é linear, podendo 
acontecer por determinação ou por arrependimento. O par 
pode ser concorrente, mas acima disto, pode ser compa-
nheiro (um duopólio). Só a cooperação com ele permite 
seguir dançando a quadrilha, por muito mais tempo.

Terceiro passo, Balancê!
Do francês “balancer” (balançar). Comando para que 

os dançarinos marquem passo, sem sair do lugar. Parece 
até o PIB de alguns países, nos bons tempos anteriores à 
pandemia. No arraiá do “marché” (mercado), a disposição 
de dançar não assegura a evolução dos pares. Acontece de 
haver esforço, queimar recursos e não sair do lugar. Os 
norte-americanos conhecem mais como “lock-out”. Con-
tinuar marcando passo sem evoluir, indefinidamente, no 
entanto, só como farsa.

Quarto passo, Travessê!
Do francês “traverser” (atravessar). A partir deste co-

mando, os pares, divididos em duas colunas, vão até o 
centro da roda, formam um trançado e daí, seguem para 
o lado oposto ao que estavam inicialmente. No arraiá do 
“marché” (mercado), empresas que se proporcionam as 
possibilidades do trançado da diversidade chegam mais 
longe.

Quinto passo, Tur!
Do francês “tour” (giro). Com este comando, o homem 

abraça a cintura da dama que coloca o braço no ombro dele 
e, juntos, dão uma volta. No arraiá do “marché” (merca-
do), a realização do giro também depende da aproximação 
entre as partes interessadas. Ah! Em tempos de pandemia 
as aproximações podem ser feitas por videoconferência.

Sexto passo, Changê de dame!
Do francês “changer de dame” (trocar de dama). Este 

é o comando para que o círculo se movimente, com a al-
ternância na formação dos casais. No arraiá do “marché” 
(mercado), só com as trocas de valores entre partes inte-
ressadas, a empresa consegue se movimentar.

Último passo, À La Vonté!
Do Francês “a (la) volontê” (à vontade). Este é coman-

do que realiza a diversão para quem, até aqui, cumpriu 
a marcação de todos os passos. No arraiá do “marché” 
(mercado), é a diferença entre brincar à vontade ou dan-
çar. Quem observou os procedimentos de valorização da 
diversidade e interagiu com as partes interessadas, brinca 
à vontade. Quem não observou, dança (“foutre”).

Este texto tornou-se um “texto de gaveta” pois, desde a 
primeira vez em que foi publicado (2004), quando chega 
esta época do ano das Festas Juninas, leitores pedem para 
republicá-lo. E, com breves atualizações (o título não é 
nenhuma alusão ao hóspede de Atibaia) lá vai outra vez. 
Este ano, não foi diferente. Acho até que com o distan-
ciamento cautelar pelo risco da Covid-19, as lembranças 
foram mais enfáticas. Boas festas juninas, remotas. E... 
#Fique em Casa.

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1

Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas - Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO S.A. a comparecer à Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE), a se realizar no próximo dia 30 de junho de 2020 às 
11h (onze horas), em primeira convocação, de forma virtual, a fim de deliberar 
sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 1. Aprovação da postergação de pagamento de dividendos e 
JCP; 2. Eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal indicados pela acionista 
Gaspetro. Informamos aos Srs. acionistas que se encontram à disposição, na 
sede da companhia, os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme 
previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão comparecer à AGE 
munidos de instrumento de procuração. Rio de Janeiro (RJ), 22 de junho de 2020. 
Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

Mesmo na pandemia  
remédios ficam mais caros

Mesmo no meio de uma 
pandemia de coronavírus, os 
remédios ficarão mais caros. 
O ministro Herman Benja-
min, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), indeferiu 
pedido de liminar do partido 
Rede Sustentabilidade para 
suspender os efeitos da Re-
solução 1/2020 da Câmara 
de Regulação do Mercado 
de Medicamentos (CMED), 
que estabeleceu o reajuste 
anual máximo dos preços 
para esse ano.

Na decisão, o ministro 
entendeu que, com a expi-
ração do prazo de 60 dias 
de suspensão dos aumen-
tos de preços estipulado 
pela Medida Provisória 
933/2020, o CMED ape-
nas cumpriu a determina-
ção da Lei 10.742/2003 ao 
editar a nova tabela para 
reajuste dos medicamen-
tos.

No mandado de segu-
rança impetrado no STJ, a 
Rede alega que, apesar de 
a exposição de motivos da 

MP 933/2020 prever o im-
pedimento de reajustes pelo 
menos enquanto perdurarem 
os efeitos da crise sanitária 
decorrente da pandemia da 
Covid-19, o texto, pronto 
para ser votado na Câmara 
dos Deputados, fixou a sus-
pensão do reajuste apenas 
até 30 de setembro, com a 
possibilidade de antecipação 
por decisão da CMED, em 
caso de risco comprovado de 
desabastecimento.

Entretanto, como o prazo 
original de suspensão pre-
visto pela MP terminou em 
30 de maio, a CMED editou 
resolução que autorizou o 
reajuste dos medicamentos a 
partir de 31 de maio. Segun-
do a Rede, a autorização dos 
aumentos pode impedir que 
milhares de famílias tenham 
acesso a remédios ao longo 
de uma crise que deve durar 
meses – especialmente em 
razão do crescente número 
de pessoas que perderam o 
emprego por causa da pan-
demia.

O ministro Herman Ben-
jamin destacou que, uma 
vez expirado o prazo de sus-
pensão estipulado pela MP 
933/2020, a edição da nova 
tabela de preços dos medica-
mentos pela CMED era uma 
imposição do artigo 4º, pará-
grafo 7º, da Lei 10.742/2003.

O relator entendeu que 
cabe agora ao Poder Legisla-
tivo decidir sobre a suspen-
são dos reajustes. De acordo 
com o ministro, tanto o Se-
nado quanto a Câmara têm 
iniciativas para ampliar o 
prazo de suspensão, inclusi-

ve com proposições no âm-
bito da própria MP.

“Não vislumbro, no mo-
mento, os requisitos para 
a concessão da medida li-
minar, nada obstando que, 
no curso da presente ação, 
novos elementos levem à 
modificação do presente 
entendimento, notadamen-
te pela grave crise sanitária 
e econômica por que o país 
passa”, finalizou o ministro 
ao indeferir a liminar.

O mérito do mandado de 
segurança ainda será julgado 
pela Primeira Seção do STJ.

Defesa de Witzel pede por suspensão 
de processo de impeachment

A defesa do governador 
Wilson Witzel ingressou 
com pedido de suspensão do 
processo de impeachment 
na Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj). O 
pedido foi feito nesta terça-
feira, assinado pelos advo-
gados Ana Tereza Basílio e 
Manoel Peixinho, dirigido 
ao presidente da Alerj, depu-
tado Andre Ceciliano (PT).

Os advogados alegam no 
pedido que há cerceamento 
do direito de defesa e que o 
rito na Alerj carece de defi-
nição. Segundo a defesa, não 
estão juntados ao pedido de 

impeachment documentos 
que comprovem os fatos 
descritos na denúncia. “Os 
processos administrativos 
5.360/2020 e 5.328/2020 
possuem apenas a descrição 
de suposições constantes 
em medida cautelar de pro-
dução de provas, mas não 
há qualquer elemento capaz 
de justificar e sustentar acu-
sação com base em meras 
ilações, ainda que oriundas 
do Ministério Público Fe-
deral. Ora, não é possível a 
apresentação da uma defesa 
técnica quando a peça de 
acusação está despida dos 

mínimos elementos fáticos e 
jurídicos”, sustentam os ad-
vogados.

“Assim, pelo exposto, 
diante da necessidade de 
assegurar a higidez do pro-
cesso, que poderá ensejar 
gravíssima sanção, requer 
a imediata suspensão deste 
processo administrativo, até 
que sejam sanados os graves 
vícios acima descritos, capa-
zes de ensejar a nulidade de 
novos atos que venham a ser 
praticados.”

O pedido de impeach-
ment que pode afastar o 
governador do cargo foi 

feito pelos deputados Luiz 
Paulo e Lucinha, ambos do 
PSDB, que acusam Witzel 
de crime de responsabili-
dade. Segundo Luiz Paulo, 
pesa contra o governador, 
entre outros fatos, a deci-
são do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) pedindo bus-
cas e apreensões na Ope-
ração Placebo e mostrando 
que havia fortes indícios de 
corrupção com a participa-
ção de Witzel. 

O governador Witzel já se 
pronunciou anteriormente, 
frisando que não fez nada de 
ilegal em sua gestão.

Coronavírus: impactos sobre o consumo 
em restaurantes são amenizados

A Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), em parceria com a 
Alelo, fez uma análise dos 
Índices de Consumo em 
Restaurantes (ICR) e revelou 
que, na comparação entre a 
segunda quinzena de maio e 
períodos anteriores, a análise 
dos Índices de Consumo em 
Restaurantes (ICR) revela 
impactos negativos amenos 
observados sobre o volume 
e valor das transações, bem 
como sobre a quantidade de 
estabelecimentos comerciais 
desse segmento que realiza-
ram transações no período. 
Em detalhe, se, na primeira 
quinzena de abril, os índi-
ces apontavam impactos de 
-67,7% (volume de tran-
sações), -56,7% (valor das 
transações) e -40,5% (nú-
mero de estabelecimentos), 
o levantamento da segunda 
quinzena de maio mostra 
que os efeitos passaram a 
-54,2% (volume) -31,8% 
(valor) e -19,5% (número de 

estabelecimentos).
Entre as hipóteses con-

sideradas para contextuali-
zar esses resultados está a 
adaptação progressiva dos 
hábitos de consumo e dos 
canais de atendimento dos 
estabelecimentos comerciais 
às restrições vigentes duran-
te a quarentena - a exemplo 
do uso de aplicativos, servi-
ços de entrega a domicílio e 
opção de retirada em balcão. 
“O surgimento das restrições 
que a pandemia trouxe à so-
ciedade fez com que todos 
- empresas, consumidores e 
trabalhadores - buscassem 
novas formas de relaciona-
mento, trabalho e consumo. 
Aos poucos, as adaptações 
à nova realidade vão permi-
tindo alguma retomada das 
atividades”, destaca Eduar-
do Zylberstajn, pesquisador 
da Fipe.

Entretanto, já nos Índices 
de Consumo em Supermer-
cados (ICS), mostra que o 
fluxo de consumo e vendas 

nesse segmento continua 
sendo menos afetado pela 
pandemia e pelas medidas 
contingenciais. Em particu-
lar, o principal impacto ob-
servado no comportamento 
do consumo continua sen-
do a redução no número de 
transações nesses estabele-
cimentos. De toda forma, 
os impactos registrados nos 
índices foram relativamen-
te menos expressivos na 
segunda quinzena de maio 
(-14,2%), em relação à que-
da registrada na primeira 
quinzena de abril (-19,2%). 
Em compensação, registrou-
se novamente um impacto 
positivo no índice que moni-
tora o valor gasto em super-
mercados (alta de 12,7% na 
segunda quinzena de maio).

“Vemos que a manuten-
ção da operação desses es-
tabelecimentos durante a 
pandemia, como parte dos 
chamados serviços essen-
ciais para a população que 
diminuiu a frequência, mas 

não deixou de consumir”, 
afirma Cesário Nakamura, 
presidente da Alelo.

A análise apresenta infor-
mações atualizados sobre os 
impactos da Covid-19 sobre 
o consumo em supermer-
cados e restaurantes. Esses 
impactos foram registrados 
a partir da análise do com-
portamento dos Índices de 
Consumo em Restaurantes 
(ICR) e Índices de Consumo 
em Supermercados (ICS), 
elaborados a partir da utili-
zação dos cartões Alelo Ali-
mentação e Alelo Refeição, 
incluindo quantidade e valor 
das transações, além do nú-
mero de estabelecimentos 
que receberam pagamentos 
com os cartões, entre 1 de 
janeiro de 2018 e 31 de maio 
2020. Como referência para 
o levantamento dos impac-
tos da pandemia sobre o con-
sumo, os valores recentes 
dos índices foram compara-
dos às médias observadas ao 
longo de 2019.
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CEO da Wirecard infla balanço 
e é preso na Alemanha

A Wirecard, que era considerada uma das fintech 
mais promissoras da Alemanha, agora tem um futuro 
duvidoso pela frente, enfrentando a possibilidade 
de um colapso. A crise enfrentada pela companhia é 
mostrada pelo desempenho desastroso das suas ações 
nas últimas sessões. Na quinta-feira, quando a em-
presa reconheceu que suas contas estavam infladas, 
suas ações caíram 62% e 35% no pregão seguinte e 
na segunda-feira voltaram para os mínimos de 2011, 
ao perderem mais 44%.

Ora direis, qual a importância de uma fintech 
alemã para os brasileiros? A resposta certa é: nen-
huma. Porém serve para mostrar as regras do país 
em relação ao escândalo da Wirecard. Markus Braun, 
que foi demitido do cargo de CEO da companhia 
alemã na semana passada, foi detido na noite da últi-
ma segunda-feira, em Munique. O Ministério Público 
acusou o ex-dirigente de inflacionar artificialmente o 
balanço e as receitas da companhia alemã, com o ob-
jetivo de a tornar mais atrativa para os investidores. 
Horas depois foi libertado, após pagar uma fiança de 
€ 5 milhões e com o compromisso de se apresentar à 
polícia semanalmente. Essa detenção aconteceu de-
pois de ter sido noticiado que provavelmente nunca 
existiram o € 1,9 bilhão que a empresa de processa-
mento de pagamentos tinha registados como ativos, e 
que a auditora EY nunca encontrou.

Mais uma vez direis: que temos com isso? Aparente-
mente nada, a não ser o fato do tratamento dispensado 
no Brasil aos casos de problemas contábeis. Recente-
mente, houve o escândalo do IRB, no qual só houve a 
renúncia de alguns dirigentes, e o caso está caindo no 
esquecimento. Bom, poderá haverá um processo admin-
istrativo na CVM que, dentro de três anos, será julgado 
por um outro colegiado e haverá apenas a aplicação de 
multas.

Conselheiros da Klabin favorecem majoritários?
A pedido da BNDESPar, uma das acionistas da 

Klabin, a Comissão de Valores Mobiliários abriu pro-
cesso sancionador contra 13 membros do Conselho de 
Administração da fabricante de papel, em mais uma 
tentativa para acabar com o pagamento de royalties por 
uso da marca Klabin, que chegaram a atingir R$ 60 mil-
hões em apenas um ano. Os membros do Conselho são 
acusados, pela autarquia, a não agir “com a diligência 
necessária” para analisar a conveniência da manutenção 
do contrato com a Sogemar e a Klabin Irmão e Cia, de-
tentoras da marca, pois ambas têm como sócios os con-
troladores da companhia. Como é grande a lentidão da 
CVM na formação desses processos, o contrato ainda 
deverá vigorar por uns três anos, e no final os consel-
heiros pagarão uma multa simbólica.

Alguém sabia que existe um 9º nível de lixo?
A Moody’s cortou a classificação do perfil de risco 

de crédito individual da TAP, passando-o de Caa2 para 
Caa3m, colocando-a no 9º nível de lixo, em que é ainda 
grande o risco de incumprimento e em que a capacidade 
de reembolso da dívida depende de condições favoráveis e 
sustentáveis. Além disso, desceu a notação da emissão de 
obrigações de € 375 milhões, de Caa1 para Caa2, ou seja, 
o 8º nível de investimento especulativo. As alterações 
consideram o alívio temporário de liquidez oferecido pelo 
empréstimo de € 1,2 bilhão do governo português, que 
está sendo contestada pela oposição, apesar da autorização 
da Comissão Europeia para o auxílio estatal à companhia 
aérea que terá seis meses para apresentar um plano de re-
estruturação que assegure o seu futuro ou reembolsar o 
empréstimo de emergência.

HSBC vê varejo com cautela
O HSBC mostrou cautela com a recuperação e atualizou 

as recomendações para as empresas  do setor de varejo no 
Brasil, levando em conta incertezas sobre o mercado de 
trabalho. As ações da Renner e da C&A foram rebaixadas 
de “comprar” para “manter”, com preços-alvo de, respec-
tivamente, R$ 42 e R$ 10. No caso da Guararapes, contro-
ladora da Riachuelo, a recomendação passou de “manter” 
para “reduzir” e objetivo em R$ 14, enquanto as da Arezzo 
e Marisa foram mantidas em “comprar”, podendo chegar 
a R$ 54 e R$ 10. Também foi mantido a recomendação da 
Hering em “manter e alvo em R$ 14,50. Os analistas do 
banco inglês estão céticos quanto ao ritmo de recuperação, 
pois aguardam que os próximos meses devem registrar 
aumento da concorrência e, dessa força, pressão sobre os 
preços dos artigos vendidos.

Crise faz T4F reduzir conselho
A Time for Fun pretende reduzir o número de mem-

bros do seu Conselho de Administração, na reunião do dia 
22 de julho. A medida faz parte da redução de custos e 
aproveita a renúncia dos conselheiros Luciano Nogueira 
Neto, Maurizio de Franciscis e Guilherme Affonso Fer-
reira.

Gol tem recursos para pagar 
dívida de US$ 300 milhões
Montante tem 
vencimento  
em agosto

A companhia aérea Gol 
afirma que possui recursos em 
caixa para honrar dívida de 
US$ 300 milhões que vence 
em agosto. Paralelamente, a 
empresa está negociando alter-
nativas para atenuar este impac-
to em estratégia para preservar 
seu caixa durante a epidemia de 
Covid-19, disse o presidente-
executivo da empresa, Paulo 
Kakinoff, nesta terça-feira.

“Temos este vencimento 
no mês de agosto, cujos re-
cursos para amortização nós 
temos em caixa. Temos o ob-
jetivo de preservar o máximo 
possível o caixa e trabalhamos 
em alternativas para que estes 
compromissos possam ser 
atenuados”, afirmou o execu-
tivo, que participou de uma 

conferência online sobre o se-
tor aéreo com representes do 
Ministério da Infraestrutura e 
da Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) e promovido 
pela Airport Infra Expo.

Perguntado sobre o re-
cente acordo de codeshare
(acordo no qual duas ou mais 
companhias aéreas com-
partilham o mesmo voo, os 
mesmos padrões de serviço e 
os mesmos canais de venda.) 
anunciado por Azul e Latam, 
Kakinoff disse que esta é 
uma tendência para o setor 
acelerar o fim do desequilí-
brio entre oferta e demanda 
criado pela pandemia, mas 
que a Gol tem condições de 
seguir sozinha.

“A Gol hoje é uma empresa 
que tem 40% de participação 
de mercado. Temos escala su-
ficiente para que a gente pos-
sa navegar por esse deserto e 
através de nossos ganhos de 
eficiência e viabilizar nossos 
planos”, disse o executivo.

Conforme a Reuters, Azul 

e Latam surpreenderam o 
mercado na semana passa-
da ao anunciarem acordo de 
codeshare para conectar suas 
malhas domésticas, ilustran-
do como o setor aéreo está 
tentando otimizar a estrutu-
ra para enfrentar o impacto 
das medidas de quarentena. 
A parceria, que deve estar 
operacional em agosto, in-
clui inicialmente 50 rotas 
domésticas não sobrepostas 
de/para Brasília (BSB), Belo 
Horizonte (CNF), Recife 
(REC), Porto Alegre (POA), 
Campinas (VCP), Curitiba 
(CWB) e São Paulo (GRU).

“As empresas no mun-
do todo estão sofrendo 
ajustes e algumas delas se 
inviabilizando...e haverá 
quantidade significativa de fu-
sões, não aquisições, porque 
as empresas estão em patamar 
de liquidez muito baixo”, dis-
se Kakinoff. “No nosso caso, 
não parece ser que faça muito 
sentido essa agenda.”

O presidente da Gol tam-

bém voltou a afirmar que as 
negociações da empresa com 
o BNDES e bancos privados 
para uma linha bilionária de 
financiamento avançam e 
que podem atingir um acor-
do em breve, mas não deu 
detalhes. O setor negocia há 
meses a linha, mas as tratati-
vas emperraram em questões 
como diluição acionária. Se-
gundo Kakinoff, mesmo ha-
vendo um acordo do setor, 
a linha de financiamento “é 
uma alternativa para o setor. 
Essa linha não necessaria-
mente será usada ou é única 
alternativa” para a Gol.

Questionado sobre a 
eventualidade de um gran-
de acordo de codeshare 
entre as três empresas que 
operam aviação de passa-
geiros no país, o presidente 
da Anac, Juliano Noman, 
afirmou que “isso não seria 
um problema para a Anac 
ou para o Cade”, mas pon-
derou que será preciso fa-
zer análises.

BC chinês emite  
US$ 1,42 bilhão de letras BC reduz Fator de 

Ponderação de Risco O banco central da China 
emitiu nesta terça-feira 10 
bilhões de iuanes (US$ 1,42 
bilhão) em letras de seis me-
ses em renminbi (moeda chi-
nesa) em Hong Kong, com 
uma taxa de juros de 2,21%. 
É o sexto lote emitido pelo 
banco central este ano. Como 
a emissão foi realizada de for-
ma rolante, o saldo das letras 
do banco central em renminbi 
em Hong Kong continua sen-
do 80 bilhões de iuanes, infor-
mou a autoridade monetária.

Conforme a agência Xi-
nhua, a emissão foi bem re-
cebida por investidores ins-
titucionais do exterior, como 
bancos, bancos centrais e 
fundos dos Estados Unidos, 
Europa, Ásia e outros países 
e regiões, além de várias or-
ganizações financeiras inter-
nacionais, com o valor total 
de licitação superior a 34 
bilhões de iuanes, 3,4 vezes 
a quantidade em questão, de 
acordo com o Banco Popular 
da China (BPC).

Isso reflete a forte atrativi-
dade dos ativos em renminbi 
para os investidores do exte-

rior, bem como a confiança 
dos investidores globais na 
economia chinesa, afirmou 
o BPC. Desde novembro 
de 2018, o BPC estabeleceu 
gradualmente um mecanis-
mo para a emissão regular 
de letras do banco central em 
renminbi em Hong Kong.

A emissão estável e contínua 
dessas letras em Hong Kong 
é propícia para diversificar o 
portfólio de produtos de inves-
timento em renminbi com altos 
ratings de crédito, bem como as 
ferramentas de gerenciamento 
da liquidez em yuan no merca-
do de Hong Kong.

Também pode ajudar a 
atender às demandas dos 
investidores nos mercados 
offshore, melhorar a curva 
de rendimento de renmin-
bi nos mercados offshore,
impulsionar o desenvolvi-
mento do mercado monetá-
rio offshore de renminbi e 
incentivar outros emissores 
a emitir títulos em renminbi 
nos mercados offshore para 
promover a internacionali-
zação do renminbi, disse o 
banco central.

O Banco Central redu-
ziu de 50% para 35% o Fa-
tor de Ponderação de Ris-
co (FPR) nas exposições 
de Depósitos a Prazo com 
Garantia Especial (DPGE) 
quando o depositante se 
tratar de instituição asso-
ciada ao Fundo Garantidor 
de Crédito (FGC).

O DPGE é um depósito 
a prazo com garantia do 
FGC e tem como objetivo 
assegurar liquidez às insti-
tuições de menor porte em 
ambiente de maior aversão 
a risco. O BC divulgou 
nesta terça-feira a redução.

“A medida altera a Cir-
cular nº 3.809, de 25 de 
agosto de 2016, que esta-
belece os procedimentos 
para o reconhecimento de 
instrumentos mitigadores 
no cálculo da parcela dos 
ativos ponderados pelo 

risco (RWA) referente às 
exposições ao risco de 
crédito sujeitas ao cálculo 
do requerimento de capital 
mediante abordagem pa-
dronizada (RWACPAD), 
de que trata a Resolução nº 
4.193, de 1º de março de 
2013”, destacou o BC em 
comunicado.

O objetivo da medida 
é garantir a estabilidade 
financeira, promover o 
funcionamento regular dos 
mercados e melhorar as 
condições de liquidez das 
instituições financeiras de 
pequeno porte. Ainda que
as instituições financeiras 
individualmente apresen-
tem atualmente níveis con-
fortáveis de capital e de 
liquidez, acima dos reque-
rimentos mínimos estabe-
lecidos, a proposta possui 
caráter macro prudencial.
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Títulos indexados à Selic foram os mais procurados em maio 
Vendas de títulos 
do Tesouro Direto 
ultrapassaram 
resgates em  
R$ 760 milhões

Em maio, os títulos mais 
procurados pelos investi-
dores foram os indexados à 
taxa Selic (Tesouro Selic) 
que atingiram R$ 1,07 bi-
lhão, representando 50,2% 
das vendas. Os investimen-
tos em títulos do Tesouro 
Direto somaram R$ 2,13 bi-

lhões em maio deste ano, em 
mais de 372,6 mil operações.

Durante o mês, os resga-
tes totalizaram R$ 1,31 bi-
lhão, e o pagamento de juros 
semestrais chegou a R$ 58 
milhões Houve emissão lí-
quida (mais vendas que res-
gates) de R$ 760 milhões, 
informou nesta terça-feira, 
em Brasília, a Secretaria do 
Tesouro Nacional, acrescen-
tando que as aplicações de 
até R$ 1 mil representaram 
65,27% das operações de in-
vestimento no mês. O valor 
médio por operação ficou 
em R$ 5.703,43.

Em momentos de maior 
instabilidade, é importante 
lembrar que a rentabilidade 
contratada no momento do 

investimento em um título 
do Tesouro Direto está ga-
rantida para todos os inves-
tidores que permanecerem 
com os investimentos até a 
data do vencimento, aconse-
lha a secretaria.

Os títulos indexados à 
inflação (Tesouro IPCA+ e 
Tesouro IPCA+ com Juros 
Semestrais) somaram, em 
vendas, R$ 629 milhões e 
corresponderam a 29,6% 
do total, enquanto os títulos 
prefixados (Tesouro Prefixa-
do e Tesouro Prefixado com 
Juros Semestrais) alcança-
ram R$ 429 milhões em ven-
das, ou 20,2% do total.

Nas recompras (resgates 
antecipados), também predo-
minaram os títulos indexados 

à taxa Selic, que somaram R$ 
704 milhões (53,8%).

Os títulos remunera-
dos por índices de preços 
(Tesouro IPCA+, Tesouro 
IPCA+ com Juros Semes-
trais e Tesouro IGPM+ com 
Juros Semestrais) totaliza-
ram R$ 378 milhões (29%), 
os prefixados, R$ 225 mi-
lhões (17,2%).

Quanto ao prazo, a maior 
parcela de vendas se con-
centrou nos títulos com ven-
cimento entre um e cinco 
anos, que alcançaram 54,3% 
do total. As aplicações em 
títulos com vencimento 
acima de dez anos repre-
sentaram 25,6%, enquanto 
os títulos com vencimento 
de 5 a 10 anos correspon-

deram a 20,1% do total.

Investidores

O total de investidores ati-
vos no Tesouro Direto, isto é, 
aqueles que atualmente estão 
com saldo em aplicações no 
programa, atingiu 1.275.413 
pessoas em maio, aumento 
de 28.075 investidores no 
mês. Já o número de investi-
dores cadastrados no progra-
ma cresceu em 247.419, ou 
3,65% na comparação com 
abril de 2020, atingindo a 
marca de 7.016.194 pessoas.

Em maio de 2020, o es-
toque do programa chegou a 
R$ 61,18 bilhões, aumento de 
1,5% em relação a abril (R$ 
60,24 bilhões).

Os títulos remunerados 
por índices de preços se 
mantêm como os mais re-
presentativos do estoque, 
somando R$ 29,84 bilhões, 
ou 48,8% do total. Na sequ-
ência, vêm os títulos indexa-
dos à taxa Selic (R$ 20,38 
bilhões, 33,3%), e os títulos 
prefixados, que somaram R$ 
10,97 bilhões, com 17,9% 
do total. Quanto ao perfil 
de vencimento dos títulos 
em estoque, a parcela com 
vencimento em até um ano 
fechou o mês em R$ 5,35 
bilhões, ou 8,7% do total. A 
parcela do estoque vincendo 
de 1 a 5 anos foi de R$ 36,92 
bilhões (60,3%) e o percen-
tual acima de 5 anos somou 
R$ 18,91 bilhões (31%).

BC não concorda com as críticas dos investidores internacionais 
O presidente do Banco 

Central, Roberto Campos 
Neto, rebateu as críticas que 
o Brasil vem sendo alvo por 
parte dos investidores inter-
nacionais por causa de sua 
política ambiental. Na opi-
nião dele, os investidores 
estrangeiros não estão devi-
damente informados sobre 
as ações do Brasil para o 
desenvolvimento de ativida-
des ambientalmente susten-
táveis.

“O Brasil tem um grande 
potencial em negócios sus-
tentáveis. Existe falta de in-
formação grande sobre o que 
Brasil faz na área climática”, 
reclamou, em teleconferên-
cia nesta terça-feira orga-
nizada pelo Climate Bonds 
Initiative (CBI), com o tema: 
“Destravando o potencial de 
investimentos verdes para 
agricultura no Brasil”.

Apesar desta visão de 
Campos Neto, os dados fa-
lam por si só.

Segundo dados citados 

pela agência Senado este 
mês, a área desmatada em 
2019 na Amazônia, a maior 
floresta tropical do planeta, 
foi 30% superior à destruída 
em 2018. No mesmo perío-
do, o número de autuações 
por crime ambiental no país 
caiu 20%. Esses são dados 
do primeiro ano de governo 
do presidente Jair Bolsonaro, 
que tomou posse em janei-
ro de 2019. De acordo com 
analistas do setor ambiental, 
já é certo que, em razão do 
ritmo atual, os índices de 
desmatamento na Amazônia 
vão aumentar em 2020 na 
comparação com 2019. In-
formações como essa têm 
um forte impacto junto aos 
investidores internacionais.

O professor de gestão 
ambiental Raoni Rajão, da 
Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), diz que 
setores do agronegócio mais 
ligados à indústria e à expor-
tação sabem que explorar o 
meio ambiente de forma pre-

datória é, no fim das contas, 
um tiro no pé. Em primeiro 
lugar, porque a destruição 
da floresta contribui para 
as mudanças climáticas em 
todo o planeta. “Minha equi-
pe, por exemplo, fez estudos 
que mostraram a relação 
do desmatamento em Mato 
Grosso e Rondônia com a 
redução de um mês na esta-
ção chuvosa. Isso é um gol-
pe mortal na possibilidade 
de haver duas safras por ano 
numa mesma área”, citou o 
professor que foi entrevista-
do pela agência Senado.

Segundo ele, o acesso de 
produtos brasileiros como 
couro, carne e grãos aos 
mercados internacionais fica 
mais restrito: empresas boi-
cotam, acordos comerciais 
se tornam mais difíceis. Os 
produtores sérios, que são a 
maioria, não podem silenciar 
diante disso. Se não querem 
ser confundidos com os pro-
dutores que praticam a agro-
pecuária predatória, preci-

sam repudiar fortemente a 
criminalidade ambiental.Na 
avaliação de Rajão, a ima-
gem do Brasil no exterior 
está se deteriorando rapida-
mente por causa da guinada 
nas políticas ambientais:

Título de carbono

O presidente do BC ad-
mitiu que o mercado de títu-
los verdes no Brasil ainda é 
pequeno. Soma apenas US$ 
1,5 bilhão, o que, na opinião 
dele, é muito pouco diante de 
um mercado global de mais 
de US$ 400 bilhões. “As es-
colhas de nossos filhos vão 
fazer com que clima será 
mais preponderante que nos-
sas decisões”, projetou.

O presidente do BC citou 
as iniciativas da autoridade 
monetária em estimular prá-
ticas sustentáveis no setor fi-
nanceiro, bem como o finan-
ciamento das boas práticas 
ambientais.

“O Brasil tem um históri-

co muito grande na econo-
mia sustentável. Queremos 
criar marco regulatório mais 
robusto na questão ambien-
tal”, acrescentou. “Quem 
não estiver adequado a es-
sas práticas não vai receber 
investimentos estrangeiros”, 
avaliou.

Para ele, o Brasil pode 
ser ainda um grande centro 
de negociação de créditos 
de carbono. Segundo ele, o 
mercado global de créditos 
de carbono está se recupe-
rando.

“Esse mercado vinha em 
um movimento crescente, 
na crise de 2008 os preços 
desses créditos caíram bas-
tante. É um mercado muito 
cíclico. Mais recentemente, 
esse mercado voltou a se 
recuperar. É um mercado 
importante que tem um pa-
pel fundamental”, avaliou. 
“Uma forma de ajudar na 
governança climática é as-
segurar que as emissões de 
carbono estejam sujeitas a 

precificação”, afirmou.
Mudança climática
Roberto Campos Neto 

destacou a importância da 
análise sobre mudanças cli-
máticas para a atuação da 
instituição, tanto na política 
monetária como na estabili-
dade do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN).

“O tema da mudança cli-
mática está na agenda de 
todos os bancos centrais. Os 
banqueiros centrais da Euro-
pa dedicam muito tempo à 
discussão ambiental”, afir-
mou, em teleconferência or-
ganizada pelo Climate Bon-
ds Initiative (CBI), como o 
tema: “Destravando o poten-
cial de investimentos verdes 
para agricultura no Brasil”.

Segundo Campos Neto, os 
choques ambientais afetam a 
oferta na economia, com im-
pactos nos preços relativos 
e nos preços de energia. Ele 
destacou ainda as incertezas 
sobre a duração e a abran-
gência desses choques.




