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PREVIDÊNCIA PARA MINISTRO, REFORMA PODE EVITAR MAIS CORTES NA EDUCAÇÃO

MERCADO MOURÃO QUER ABRANGEM INTERESSES

Governo aguarda
proposta da China para
investir em estrutura
MERCADO. O vice-presidente

José Cruz/Agência Brasil

Verbas. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, fala sobre políticas para educação e diretrizes

Weintraub: reforma
pode trazer verbas
para as universidades
No último dia 9, o secretário especial
da Fazenda disse que o governo pode
anunciar novo contingenciamento
BRASÍLIA
Yara Aquino
Agência Brasil

O ministro da Educação,
Abraham Weintraub, voltou
a dizer nesta terça-feira que
a aprovação da reforma da
Previdência resultaria na recuperação da economia do
país e poderia evitar que os
recursos das universidades
federais permaneçam contingenciados. Nos últimos dias,
foi anunciado o contingenciamento de 3,4% do orçamento
total da universidade federais.
“A partir de setembro elas
[as universidades federais]

caso o governo federal anuncie mais cortes de gastos do
orçamento, Abraham Weintraub disse que vai conversar
sobre o assunto com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes.
teriam que cortar mesmo se “Hoje vou falar com o Paulo
não for descontingenciado. Guedes, vou perguntar especiEntão, a grita que está tendo é ficamente sobre isso e vou ter
que em setembro pode faltar o uma resposta”, disse. Diante
recurso se não for descontin- da insistência sobre não ter
a garantia de que a
genciado. Daqui até
pasta estaria livre
lá, acho que vai ser
de novo contingenaprovada a nova Previdência, a economia
ciamento, disse que
vai recuperar. Não POR CENTO
“a única certeza na
ficamos parados, do orçamento
vida é a morte e os
estamos buscando total das
impostos”.
soluções e peço para universidades
No último dia 9, o
a s u n i v e r s i d a d e s terá
secretário especial
buscarem também contingenciada Fazenda, Waldery
eficiência”, disse, em mento
Rodrigues, disse
café da manhã com
que o governo pode
jornalistas.
anunciar novo conQuestionado se o Ministé- tingenciamento com a possibirio da Educação está livre de lidade de redução na projeção
novo bloqueio de recursos, de crescimento do país.
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Hamilton Mourão disse nesta
terça-feira que o governo brasileiro tem expectativa de receber uma proposta da China
para participar do programa
de investimentos chineses
que tem sido chamado de
“nova rota da seda”. Mourão
viaja na quinta-feira para a
China para participar da reunião da Cosban (Comissão Sino-brasileira de Alto Nível de
Concertação e Cooperação).
“Ficaremos na expectativa sobre a propostas que os
chineses irão apresentar. Só
depois, quando o presidente [Jair Bolsonaro] for em
agosto [para a China], é que
poderá ter uma decisão sobre
nossa participação”, explicou
Mourão, ao deixar seu gabinete no Palácio do Planalto,
em Brasília.
Para o vice-presidente, o
acordo e os investimentos
precisam abranger áreas de
interesse para o Brasil. “O in-
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Investimento. O vicepresidente Hamilton Mourão

vestimento tem que vir aonde
nós queremos e tem que ser
um investimento que contrate
brasileiros e não chineses”.
A Cosban é uma instância de
cooperação e diálogo regular
de alto nível entre Brasil e China, mas as reuniões não acontecem desde 2015. No Brasil,
a missão é presidida pelo vice-presidente da República.
Além de compromissos no
âmbito da Cosban, na China,
Mourão também se encontra
com o presidente Xi Jinping.
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TRANSPORTE PREVISÃO FOI FEITA POR JOAQUIM LEVY

Linha de crédito a
caminhoneiros pode
chegar a R$ 1 bilhão
VALORES. O presidente do
BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social), Joaquim Levy, disse
nesta terça-feira que a linha
de crédito para empréstimos
a caminhoneiros - para manutenção de veículos - pode
dobrar, dependendo da demanda. Atualmente, o valor
pré-aprovado do pacote de
ajuda à categoria é de R$ 500
milhões. O limite de cada empréstimo é de R$ 30 mil. “A
gente deu uma pré-aprovação

de R$ 500 milhões podendo chegar a R$ 1 bilhão, sem a menor
dificuldade. Depende da demanda. Como todo banqueiro quero
que o ativo que emprestei tenha
o máximo rendimento e mantenha o seu valor”, disse em entrevista na sede do BNDES, no
centro do Rio.
Levy lembrou que parte da
compra de caminhões nos últimos anos foi financiada com
recursos do BNDES e, por
isso, tem interesse em manter
a valorização dos veículos.
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ORÇAMENTO SEGUNDO PAULO GUEDES, CONTINGENCIAMENTO ATUAL DOS GASTOS NÃO CHEGA AOS 30% QUE VÊM SENDO ANUNCIADO

Multa de R$ 2,5 bi da Petrobras pode ir
para educação, diz ministro da Economia
AJUSTE. O ministro da Eco-

nomia, Paulo Guedes, disse
nesta terça-feira que a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, tem a sugestão de destinar US$ 600
bilhões (algo em torno de
R$ 2,5 bilhões) em multas da
Petrobras para a educação.
Ele participa de uma audiên-

cia pública na CMO (Comissão Mista de Orçamento) no
Senado que discute o projeto
da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2020.
“Preferencialmente, por
recomendação da [procuradora-geral, Raquel] Dodge,
e vai ser bem aceito lá fora,
pode ser redirecionado para
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Valores. Multa pode ajudar

a educação. Algo que está
sendo considerado também”,
declarou o ministro. “A Petrobras está pagando uma multa
importante pelo problema
de corrupção, interrogação
jurídica da SEC [Security
Exchange Commission, dos
Estados Unidos]. A tese da
Dodge é de que a Petrobras

foi vítima. Quem estava lá
dentro perpetrou excessos
e [a estatal] foi condenada a
pagar US$ 600 milhões, quase
R$ 3 bilhões, de multa. Pagam
à União, que tem de redirecionar esse dinheiro”.
Guedes reiterou que o contingenciamento de 30% do Orçamento não obrigatório da educação, na verdade, resulta num
bloqueio de 3,6% da verba total
para a área. Isso porque as verbas discricionárias equivalem a
12% do Orçamento. “Se formos
fazer as contas, 30% de 12%, dá
3,6% do total”, justificou.
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