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O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Alexandre Graziani, assinou portaria unificando as
programações da TV Brasil e da NBR a partir desta quarta-feira, dia 10, em um só canal, que está sendo
chamado de Nova TV Brasil. De acordo com a portaria, a unificação “promoverá a otimização das equipes de
trabalho” e “garantirá o princípio da complementaridade do sistema público estatal”. A EBC não informou, no
entanto, se a unificação da programação representará economia de recursos. Também não informou se haverá
enxugamento do quadro de 1980 funcionários da empresa. Agencia Estado.

EBC unifica programações das TVs Brasil e NBR

O
dos recursos para o Fundo
de Participação dos Municí-
pios (FPM). “Nós temos pou-
co, mas queremos dividir o
pouco que temos com
vocês”, disse a prefeitos,
vereadores e gestores mu-
nicipais na abertura da 22ª
Marcha a Brasília em Defe-
sa dos Municípios. O even-
to é organizado pela Confe-

presidente Jair
Bolsonaro defen-
deu ontem (9) a
construção de um
novo pacto federa-
tivo e o aumento

deração Nacional dos Muni-
cípios (CNM) e, de 8 a 11 de
abril, reúne cerca de oito mil
municipalistas na capital fe-
deral em busca do fortaleci-
mento dos governos locais.
Ao pedir apoio para a refor-
ma da Previdência,
Bolsonaro falou sobre suas
recentes viagens internacio-
nais e a importância de si-
nalizar aos mercados que o
país pode equilibrar suas
contas e diversificar sua eco-
nomia. A proposta do pacto
federativo, que desvincula,
desindexa e retira diversas
obrigações do orçamento, foi
sugerida pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes,
entre outras medidas, para

impulsionar a recuperação
da economia e garantir mais
recursos para os estados e
municípios.

Em um breve discurso,
de cerca de 10 minutos,
Bolsonaro citou três vezes
o nome do presidente da
Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), defendeu o “uso
racional da Amazônia”, os
valores da família e também
a reforma da Previdência.
Em uma das citações ao
deputado do DEM,
Bolsonaro se referiu a ele
como “prezado irmão”. Esse
foi o primeiro evento público
em que Bolsonaro e Maia se
encontraram após a troca de
farpas protagonizada pelos

dois ao longo do mês de
março. “Sobre a Previdência,
temos uma encruzilhada
pela frente. Como disse
Maia aqui, quem gostaria de
fazer a reforma? Nós somos
obrigados a fazer. Pelas mi-
nhas andanças pelo mundo,
aguardam uma sinalização
nossa de que queremos
equilibrar nossas contas,
que temos responsabilida-
de”, disse Bolsonaro duran-
te a abertura 12ª Marcha dos
Prefeitos em Brasília.

Bolsonaro ressaltou a
necessidade de se investir
em educação e tecnologia e
disse que a economia brasi-
leira não pode continuar de-
pendendo de commodities.

Nessa área, ele elogiou a
atuação do ministro da Ciên-
cia e Tecnologia, Marcos
Pontes, a quem chamou de
“orgulho da nação” e afirmou
que Pontes está em busca
de parcerias pelo mundo
para suas áreas. Em relação
à educação, Bolsonaro afir-
mou que “temos de formar
profissionais e não militan-
tes”. “Temos a função das
nossas escolas, que é for-
mar bons profissionais”, dis-
se. “Queremos homens e
mulheres, nossos filhos me-
lhores do que nós. E nós fa-

BOLSONARO defendeu a construção de um novo
pacto federativo e o aumento dos recursos para o
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

Gestores baianos se frustram com discurso de presidente

Aguardada com muita
expectativa pelos prefeitos
que participam a XXII edição
da Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios, a
fala do presidente Jair
Bolsonaro, na abertura do
evento ontem, não agradou
os gestores. A delegação
baiana em Brasília, com
mais de 280 prefeitos,
aguardava uma sinalização
positiva do governo federal
às pautas, como a correção
dos repasses de programas
federais e projetos novos em

benefício dos municípios,
mas isso não ocorreu. O pre-
sidente da UPB, Eures Ri-
beiro, falou da impressão
deixada por Bolsonaro.
“Toda marcha sempre é
anunciado algum benefício
para os municípios e o dis-
curso do presidente foi mui-
to vago, vazio, com promes-
sas futuras, mas nada de
concreto. Automaticamente,
frustra a perspectiva de ha-
ver investimento desse novo
governo direcionado aos
municípios. É impressão
minha e dos meus colegas
que conversei aqui em
Brasília”, ressaltou Eures

Ribeiro, que é prefeito de
Bom Jesus da Lapa e tam-
bém vice-presidente da Con-
federação Nacional de Mu-
nicípios (CNM), que organi-
za o evento. Com um tom
ufanista, Bolsonaro falou aos
mais de cinco mil participan-
tes presentes sobre união e,
rapidamente, afirmou que o
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, tinha recebido
seu “sinal verde” para apoiar
a emenda, em tramitação na
Câmara, que amplia em 1%
o repasse ao Fundo de Par-
ticipação dos Municípios
(FPM). “Queremos dividir o
pouco que nós temos com

EURES RIBEIRO diz que o discurso do presidente
foi muito vago, vazio, com promessas futuras, mas
nada de concreto

A prefeitos, Bolsonaro defende
aumento de recursos do FPM

vocês”. E completou: “em
nada se comprometeu sobre
nenhuma das nossas de-
mandas pautadas”, recla-
mou o prefeito de Tanque
Novo, Vanderlei Cardoso. Já
o prefeito Leandro
Mascarenhas de Porções,
lembrou que em 100 dias de
governo não há posição para
os municípios. “Ficamos pre-
ocupados porque até agora
não temos nenhuma inter-
venção do governo federal
para a gente trabalhar. Não
tem expectativa nenhuma”.

Sensação semelhante
teve o prefeito de Santa
Brígida, Carlos Clériston.
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remos nossos filhos melho-
res do que nós”, disse antes
de citar que “nossos valores”
foram desgastados nos últi-
mos anos.  Ao lado do presi-
dente Bolsonaro, o presiden-
te da Câmara, deputado
Rodrigo Maia, foi enfático ao
defender a reforma da Previ-
dência para que o governo fe-
deral abra mais espaço no
orçamento e direcione mais
recursos para os entes fede-
rativos. De acordo Maia, as
despesas previdenciárias
crescem R$ 50 bilhões a
cada ano.

PONTO DE VISTA
O renascer do Comércio

O
no país. Antes de seu esva-
ziamento, com a transferên-
cia de várias repartições pú-
blicas para o Centro Admi-
nistrativo da Bahia (CAB) e
a migração de muitas em-
presas para os edifícios
modernos da região do
Itaigara e Iguatemi, o Comér-
cio abrigava as principais
casas comerciais e de
intermediação financeira
daBahia.

Entretanto, apesar da
sua desocupação parcial, o

bairro do Comér-
cio é considerado
pelos historiado-
res como o primei-
ro bairro de negó-
cios constituído

bairro continua hospedando
importantes marcos de Sal-
vador como o Mercado Mo-
delo, Porto de Salvador, For-
te de São Marcelo, Centro
Náutico, Capitania dos Por-
tos, Mercado do Ouro, Mu-
seu do Cacau, Plano Incli-
nado Gonçalves, Elevador
Lacerda, Basílica de Nossa
Senhora da Conceição da
Praia, Igreja do Corpo San-
to e diversas instituições
públicas e privadas como a
Junta Comercial do Estado
da Bahia (Juceb), Alfândega,
Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) e Palácio
da Associação Comercial da
Bahia (ACB), a primeira en-
tidade empresarial das Amé-

ricas, fundada em 1811.
O renascer do Comércio

entra em sua fase final com
a decisão da Prefeitura de
Salvador de transferir para o
local 80% da administração
municipal, requalificando as
ruas, praças e monumentos
e ocupando edifícios vazios,
depois de recuperados e
modernizados por seus pro-
prietários. A execução dos
projetos elaborados pelos
urbanistas da Fundação
Mario Leal Ferreira (FMLF)
está em pleno progresso. A
nova Rua Miguel Calmon,
projetada para ser a artéria
modelo de Salvador, com
nova pista de rolamento,
ciclovias, faixas para pedes-
tres, drenagem refeita, gale-
rias de águas pluviais
desentupidas, arborização,
sinalização eletrônica e pas-
seios alargados, está sur-
gindo no meio aos temporá-
rios desarranjos do trânsito,

redução de estacionamen-
tos e desvio das rotas dos
ônibus.

Importante passo deu o
Executivo ao ter protocolado
na Câmara Municipal de
Salvador, no dia 12/03/2019,
proposta do Projeto de Lei
nº 63/2019 que, se aprova-
do, irá disciplinar o aluguel
de imóveis, permitindo à ad-
ministração do município fir-
mar contratos de locação por
dispensa de licitação, por
até 30 anos, usando o mo-
delo “built to suit” (construído
para servir), de uso consa-
grado em vários países do
mundo. Com esse instru-
mento a Prefeitura poderá
dispor de imóveis para seu
uso sem dispender recursos
de investimento. Os propri-
etários dos imóveis deverão
assumir a obrigação de re-
formar seus edifícios para
atenderem as funcionalida-
des definidas pelo locador.

Os contratos de locação
“sob medida” servirão de ins-
trumento para o locador ob-
ter financiamento na rede
bancária, com período de
carência compatível com o
tempo necessário para exe-
cução das obras.

A ACB, através da sua
Câmara Setorial dos Empre-
sários do Comércio, tem
agido junto à PMS sugerin-
do intervenções importantes
na elaboração dos projetos
e fazendo acompanhamen-
to da sua execução. A ex-
pectativa que se tem é que
a revitalização desejada por
todos se inicie com a vinda
de milhares de servidores
municipais para o Comércio,
movimentando suas lojas,
restaurantes,reforçando os
já existentes serviços portu-
ários e ampliando as insti-
tuições de ensino. O plano
da FNLF inclui aspectos re-
lacionados com

Adary Oliveira zoneamento urbano moder-
no, construção de novas ha-
bitações, investimentos em
segurança, mobilidade, ilu-
minação, estacionamentos,
comércio ambulante e outros
cuidados requeridos por uma
metrópole como Salvador.

Com todas essas provi-
dências se tem a certeza de
que o Comércio voltará a ter
o dinamismo de um centro
de negócios, mas também
de moradia, entretenimento,
gastronomia e turismo, e
sempre servindo de palco
para realização das tradici-
onais festas de largo da Ca-
pital da Bahia, que aqui se
eternizam mesmo enfrentan-
do adversidades trazidas
pelas naturais transforma-
ções urbanas.

Adary Oliveira é presi-
dente da Associação
Comercial da Bahia –
adary347@gmail.com

Guedes anuncia R$1 tri de estatais a serem privatizadas
FABRÍCIO DE CASTRO E
LORENNA RODRIGUES

AGENCIA ESTADO GUEDES
voltou a
defender
um novo
pacto
federativo
para “des-
carimbar”
os recursos.

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse ontem,
durante evento em Brasília,
que os “prefeitos são políti-
cos e sabem que têm um
desafio grande pela frente” “E
temos que ajudar vocês”,

completou, para uma plateia
de prefeitos de todo o País.
Guedes voltou a defender um
novo pacto federativo para,
segundo ele, “descarimbar”
os recursos. O ministro ci-
tou ainda uma séria de pro-
postas em andamento no
governo, para colocar em or-
dem as contas públicas. Ele
lembrou da intenção de
privatizar empresas estatais,

o que deve gerar “mais de R$
1 trilhão”. Segundo ele, a ter-
ceira reforma a ser feita pelo
governo será a das
privatizações. Além disso,
Guedes defendeu a simplifi-
cação das ações e a redu-
ção da burocracia. “O Minis-
tério de Indústria e Comércio
não deixava simplificar”, afir-
mou, lembrando que, em seu
lugar, foi criada a Secretaria

Especial de Produtividade,
Emprego e Competitividade.
“Já estamos segurando os
concursos públicos. Vamos
cortar dramaticamente o nú-
mero de funcionários”, acres-
centou Guedes. “Acabou o
empreguismo, não tem mais
isso.” Guedes afirmou ainda
que o governo planeja redu-
zir a tarifa média de importa-
ção em 1% no primeiro ano.


