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Um brasileiro  
na presidência  
do BID

Ilan Goldfajn será o primeiro 
brasileiro a presidir o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento 
(BID), afirmando ter ações pare-
cidas com as pretendidas pelo 
novo governo do Brasil em 2023. 
Segundo ele, haverá apoio aos 
mais vulneráveis e ações con-
juntas com os países na transi-
ção para uma energia limpa. 

Mas durante a campa-
nha para a eleição de Goldfajn, 
uma ala do PT atuou para ten-
tar adiar o pleito e ganhar tem-
po para indicar um novo candi-
dato. O ex-ministro da Fazenda 
Guido Mantega chegou a enviar 
carta aos gover-
nadores dos paí-
ses membros.

Mesmo com 
opiniões e até ar-
ticulação no Brasil 
contra a sua no-
meação, Goldfajn 
foi eleito com 80% 
dos votos, boa fol-
ga para chegar ao 
posto máximo da 
instituição, pela 
primeira vez em 63 anos – fun-
dado em 1959, sonho de Jusceli-
no Kubitschek em criar o BID – 
com um brasileiro no comando.

Para o economista e ex-pre-
sidente do Banco Central (BC), 
há todas as condições para uma 
harmonia com o governo Lula. 
Dentre as pautas prioritárias 
da sua gestão estão o apoio aos 
mais vulneráveis, em um cená-
rio de inflação elevada e de alta 
dos juros no mundo, ações para 
apoiar países na transição para 
energias limpas, considerando 
mudanças climáticas, a Amazô-

nia, além de apoio à infraestru-
tura física e digital.

Ilan Goldfajn, 56 anos, assu-
me a presidência do BID no dia 
19 de janeiro, por cinco anos. 
Indicado pelo governo Bolso-
naro (PL), seu nome foi escolhi-
do pelo ministro da Economia 
Paulo Guedes. Presidiu o Banco 
Central (BC) no governo de Mi-
chel Temer (MDB, 2016-2018) e fi-
cou no cargo até 2019. Também 
chefiou o departamento de eco-
nomia do Itaú Unibanco, e, re-
centemente, ocupava o posto de 
diretor do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) para o Hemis-

fério Ocidental. 
Goldfajn lem-

brou que a sua 
candidatura foi do 
Brasil, com apoio 
da região, dos Es-
tados Unidos, Ca-
nadá, América 
Central, Caribe, 
países da Europa, 
Argentina, Peru, 
Venezuela, Pana-
má, Uruguai, Para-

guai e de todo o Mercosul.
Entre seus desafios, disse 

que o Mercosul e toda a região 
serão impactados pela questão 
global. Afirmou que haverá uma 
desaceleração, os juros estão 
altos e a dependência do BID é 
cada vez maior, porque os recur-
sos multilaterais serão mais rele-
vantes nesse cenário. 

Reafirmou que a pobreza au-
mentou desde a pandemia e con-
tinua subindo, o que terá espe-
cial atenção dele. Que assim seja 
e sua presidência seja reconheci-
da justamente por esse esforço.

Reflexão
Você já reparou que existem pessoas que fa-

lam muito em doenças, dores, tragédias e mor-
te? Evite abordar esses assuntos para não atrair 
energias negativas. Em vez disso, cultive a saú-
de, a alegria, uma vida mais saudável. Confie 
sempre no Senhor, que está com você em todas 
as circunstâncias da vida. Diariamente, ouça 
com amor a Palavra de Deus.

Meditação
A despeito de qualquer circunstância que 

lhe ocorrer, considere somente o lado bom 
da vida.

Confirmação
“Por outro lado, precisais renovar-vos, pela 

transformação espiritual de vossa mente, e ves-
tir-vos do homem novo, criado à imagem de 
Deus, na verdadeira justiça e santidade” (Ef 
4,23-24).

Rosemary de Ross/ 
Editora Paulinas

GUSTAVO VARA/PREFEITURA DE PELO
TAS/JC

Ex-presidente do 
BC, Ilan Goldfajn 
será o primeiro 
brasileiro a 
presidir o Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento

“A Copa do Mundo deverá in-
jetar R$ 864,49 milhões no fatu-
ramento de bares e restaurantes 
do País. Um aumento de 8,3%, já 
descontada a inflação, em relação 
ao Mundial da Rússia, em 2018, po-
rém 2,6% menor que na Copa no 
Brasil, em 2014. A Copa do Mundo 
do Catar ocasionará maior contra-
tação de trabalhadores temporá-
rios para atendimento aos clientes 
extras desse período.” Fabio Ben-
tes, economista da Confederação Na-
cional do Comércio.

“O governo do Estado investiu 
R$ 16,3 milhões em novos veículos 
para a Brigada Militar. No dia que 
celebrou 185 anos, a corporação re-
cebeu novas viaturas semiblinda-
das e motocicletas para atuar em 
53 municípios.” Vanius Cesar San-
tarosa, secretário da Segurança Pú-
blica, coronel da reserva da BM.

“As emergências da Capital 
estão lotadas. São 19 mil mulheres 
aguardando ecografia mamária e 
a realidade de exames tardiamen-
te realizados deve ser normalizada 
em dois ou três anos. As UPAs, que 
são de média complexidade, estão 
lotadas.” Mari Pimentel (Novo), ve-
readora de Porto Alegre.

“A caixa d’água mais anti-
ga de Pelotas, do século XIX, será 
reativada. Serão investidos R$ 671 
mil pela Sanep na recuperação do 
reservatório da Praça Piratinino 
de Almeida”. Paula Mascarenhas 
(PSDB), prefeita de Pelotas.

Após dois anos duros de pandemia, Porto Alegre volta a ser 
destino de shows internacionais. Na sexta-feira, a capital 
gaúcha recebeu a marcante e inconfundível voz de Bonnie 
Tyler, que cantou para um Auditório Araújo Vianna cheio. 
Com uma performance carismática e cheia de energia, 
desfilou seus inesquecíveis hits, como It’s a Heartache e 
Total Eclipse of the Heart. O jornalista Carlos Villela, do JC, acompanhou in loco o 
show e contou todos os detalhes da apresentação, que podem ser conferidos pelo 
QR Code.

TÂNIA MEINERZ/JC

PREFEITURA DE NOVA SANTA RITA/DIVULGAÇÃO/JC

O final da tarde de domingo na Região Metropolitana de Porto 
Alegre ficou marcado pelos clarões causados pelo grande 
incêndio seguido de explosões em uma indústria de produtos 
químicos em Nova Santa Rita. As altas chamas chamaram a 
atenção de quem passava pela BR-386. O incêndio causou a 
morte de um homem de 53 anos, muito provavelmente vítima 
de intoxicação com a fumaça. Um vídeo com as imagens do incêndio pode ser 
conferido no Instagram do Jornal do Comércio (instagram.com/jornaldocomercio). 
A matéria sobre a tragédia pode ser lida pelo QR Code.


