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Salvador, segunda-feira, 17 de agosto 2020

ECONOMIA

Sindicatos vão
à Justiça para
derrubar
descontos
MENSALIDADES ESCOLARES Faculdades e
escolas privadas estão recorrendo à Justiça
para tentar derrubar a lei que reduz as mensalidades das instituições em até 30% na Bahia. O texto foi aprovado pela Assembleia
Legislativa da Bahia (Alba) na última quinta-feira (13).
De acordo com o presidente do Sindicato
das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior da Bahia (Semesb), Carlos Joel Pereira,
a entidade entrou com uma ação na 5ª Vara
da Fazenda Pública da Justiça Estadual ainda
na noite de quinta-feira. Além disso, segundo ele, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen) vai protocolar uma arguição que questiona a constitucionalidade da medida no Supremo Tribunal Federal (STF).
"A lei é inconstitucional. Nós entendemos
que já está devidamente definido pelo STF
que a Alba não pode legislar sobre esse assunto", afirmou, em entrevista ao CORREIO.

Entidades representativas
em outros estados, como
Ceará e Rondônia, já teriam
feito movimentos semelhantes. Ainda segundo Pereira, a lei colocaria em risco
30 mil funcionários de instituições de ensino privadas
da Bahia. "Nenhuma instituição tem margem de lucro
de 30% que justifique dar
30% de desconto de mensalidade de forma linear. A
proposta está encaminhando para o fechamento de
centenas de escolas na Bahia", disse.
A estimativa do Semesb é
de que até um terço das instituições particulares de ensino do estado possam vir a
ser afetadas e até fechar, caso a lei continue valendo. De
acordo com Pereira, o cálculo inclui tanto faculdades
quanto escolas.
O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino da Bahia
(Sinepe), que representa as
escolas, estaria para entrar
com a mesma ação na Justiça
estadual até amanhã. No entanto, nenhum representante do Sinepe foi localizado

Bamin embarca primeira
carga de minério de ferro
em pequena escala
MINERAÇÃO A Bahia Mineração (Bamin) vai iniciar hoe o
embarque da primeira carga
de minério de ferro do seu
projeto para produção e comercialização em pequena
escala. O processo de escoamento do minério será feito
pela ferrovia da VLI Logística,
após o carregamento dos vagões no terminal da Bamin,

|

em Licínio de Almeida (BA).
De lá, o minério segue para
Minas Gerais. Ao todo, são 15
embarques para completar o
transporte de 35 mil toneladas para o mercado interno.
Com a operação inicial em
pequena escala, a companhia
prevê produzir e comercializar 800 mil toneladas/ano de
minério de seu projeto Pedra

A lei é
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de Ferro, com um investimento aproximado de R$ 40
milhões. “Estas 35 mil toneladas são oriundas de nosso estoque de fino de hematita, um
minério com 65% de ferro e
baixo teor de fósforo”, explica
o gerente geral de Operações,
Fernando Carneiro.
Para a Bamin, a produção
em pequena escala é estratégica para a viabilização do
projeto completo da Mina Pedra de Ferro, que terá produção de 18 milhões de toneladas de minério por ano, com
movimentação de sua carga
pela Ferrovia de Integração

pela reportagem.
Já o Semesb representa 134
universidades e faculdades
privadas em todo o estado,
correspondendo a 75% dos
egressos da Bahia. "Além da
inconstitucionalidade, isso
gera um impacto nas instituições. Você vai ter que demitir, que fechar cursos,
unidades, enxugar custos.
Se a população não tem renda, não tem a busca da escola como lugar para estudar",
pontuou Carlos Joel Pereira.
De autoria do deputado
Alan Sanches (DEM), o projeto que reduzia as mensalidades foi votado ao lado de
outras cinco leis no plenário
virtual. As leis foram votadas
através do Sistema de Deliberação Remota e a aprovação
se deu por acordo.
O governador do estado
Rui Costa (PT) optou pela
sanção tácita, pois não exerceu o direito de veto (total
ou parcial) das proposições –
todas de parlamentares –
que ao final do prazo constitucional de 15 dias foram remetidas ao parlamento para
a promulgação.
Oeste - leste (Fiol) e pelo Porto Sul. “Com esta operação
colocaremos no mercado um
produto de alta qualidade,
demonstrando nossa capacidade operacional e gerando
receita para a empresa”,
acrescenta o gerente geral.
O início das atividades da
Bamin deve movimentar economicamente não só o sudoeste da Bahia, mas também
o estado como um todo. Isto
porque no período de um ano,
a empresa prevê a geração de
mais de R$ 47 milhões de
reais em recolhimento de impostos.
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LEILÃO DA
FERROGRÃO DEVE
OCORRER EM 2021
FERROVIA Está marcado para
o primeiro trimestre de 2021
o leilão da Ferrogrão, o projeto de infraestrutura mais
ambicioso do país. O marco
da ferrovia acessa o coração
da soja em Mato Grosso, em
Sinop, e avança rumo ao
Norte do país, paralelamente
à rodovia BR-163, a Cuiabá-Santarém, até alcançar
os portos fluviais de Miritituba, no Pará.
Os números amazônicos
da Ferrogrão dão a dimensão
do desafio financeiro. Só a
construção da ferrovia é estimada R$ 8,4 bilhões, sem
incluir trens e vagões. O
prazo de concessão, em outros projetos fixado em 30
anos, está previsto para 69
anos.
Para carimbar um selo
ambiental no projeto, a Ferrogrão vai permitir a captação dos chamados green
bonds e green loans, o dinheiro verde.

BOLSA DE VALORES

900

mil novas contas foram
abertas na Bolsa de de
São Paulo (B3), apenas de
março a julho, levando o
total para quase três
milhões de investidores.
O ingresso do brasileiro
na B3 conseguiu
compensar parte dos
R$ 45 bilhões sacados
pelos estrangeiros no
mercado de capitais
durante a pandemia. A
motivação principal para
a avalanche de novos
CPFs foi a queda na taxa
básica de juros

VENDAS NO DIA DOS
PAIS CAÍRAM EM 76%,
DIZ SINDILOJAS
BALANÇO Pesquisa do Sindicato dos Lojistas do Comércio
de São Paulo (Sindilojas-SP)
mostra que as vendas no Dia
dos Pais caíram na maioria
dos estabelecimentos comerciais da capital paulista. Segundo pesquisa feita com os
empresários, em 76% das lojas houve diminuição do faturamento na data comemorativa em comparação com a
mesma data no ano passado;
em 24%, houve aumento. Entre os lojistas que perderam
vendas, 46% relataram quedas entre 50% e 90% em
comparação ao ano passado.
Os demais 34% tiveram encolhimento entre 10% e 40%
nas vendas. Entre os empresários que tiveram aumento
nas vendas, 92% relataram
elevação entre 10% e 40%;
para apenas 8% as vendas aumentaram 70% ou mais.

