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A Academia Brasileira de Ciências (ABC), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) e mais outras 38 outras
sociedades científicas divulgaram
ontem (4), um manifesto de “tristeza e indignação” pelo incêndio que
destruiu a maior parte do acervo do
Museu Nacional, no Rio. Intitulado
“A Vida e a Morte da Ciência e da
Memória Nacionais”, o documento
pede “a reconstrução de uma ideia
que o fogo não devora”.
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Novo aumento da Aneel
provocará aumento de 0,3%
a 1,6% nas contas de luz
gramas como o Luz Para Todos;
pagamento de indenizações a
empresas e compra de parte
do combustível usado pelas
termelétricas.
Segundo a agência, o aumento se deve, entre outros
fatores, ao acréscimo de 20%
nos descontos tarifários concedidos aos usuários dos serviços de distribuição de energia
elétrica, em decorrência da
migração de consumidores
especiais de energia (com carga mínima de 500 kW) para o
chamado mercado livre. Desta
forma, os descontos passaram
de R$ 6,944 bilhões para R$
8,362 bilhões.

A

Mais de 20 milhões de adolescentes brasileiros devem
buscar os postos de saúde
para receber a vacina HPV. A
convocação é do Ministério da
Saúde, que lançou ontem (4) a
Campanha Publicitária de Mobilização e Comunicação para
a Vacinação do Adolescente
contra a doença. A expectativa
é de vacinar 9,7 milhões de
meninas de 9 a 14 anos e 10,8
milhões de meninos de 11 a
14 anos. Foram adquiridas 14
milhões de vacinas, que são
eficazes e protegem contra
vários tipos de cânceres em
mulheres e homens.
Desde a incorporação da vacina HPV no Calendário Nacional
de Vacinação, 4 milhões de meninas de 9 a 14 anos procuraram as
unidades do SUS para completar
o esquema com a segunda dose,
totalizando 41,8% das crianças
a serem vacinadas. Com a primeira dose, foram imunizadas
4 milhões de meninas nesta
mesma faixa, o que corresponde

Ag.Saúde

20,6 milhões devem se
vacinar contra o HPV

Vacinar meninas de 9 a 14
anos e meninos de 11 a 14
anos contra o HPV.

a 63,4%. “É importante alertar
que cobertura vacinal só está
completa com as duas doses,
por isso quem tomou a primeira
dose deve voltar aos postos após
seis meses”, explicou a coordenadora do Programa Nacional de
Imunizações, Carla Domingues
(Ag.Saúde).

Também pesou a inclusão de
mais recursos para cobrir os
gastos da Conta de Consumo de
Combustíveis, que passaram de
R$ 5,346 bilhões para R$ 5,849
bilhões. O montante maior de
recursos, cerca de R$ 406 milhões, irá para o acionamento
de usinas termelétricas em
Roraima, por conta da eventual
interrupção do fornecimento
de energia elétrica da Venezuela para o estado.
De acordo com o diretor da
agência e relator do processo,
Rodrigo Limp, caso a linha de
transmissão que vai conectar
Manaus a Boa Vista estivesse
pronta, o acionamento de

O impacto médio previsto nas tarifas será de 1,6% para os consumidores dos estados
do Centro-Sul e de 0,3% do Norte e Nordeste.

térmicas não seria necessário. Ainda não foi concedido
o licenciamento ambiental
para iniciar a obra.Outro fator

que pesou no aumento foi a
prorrogação, até dezembro,
do regime de operação temporária pela Eletrobras das

São Paulo - A presidente
nacional do PT, senadora
Gleisi Hoffmann (PT-PR), e o
tesoureiro do partido, Emidio
de Souza, foram proibidos de
entrar, ontem (4), na sala onde
o ex-presidente Lula está preso
na sede da Polícia Federal em
Curitiba. O único político autorizado a entrar foi o candidato a
vice e possível sucessor de Lula,
Fernando Haddad, constituído
como integrante da defesa,
junto com outros advogados.
Gleisi e Emidio também foram nomeados para integrar a
defesa de Lula, mas na semana
passada a juíza da 12ª Vara
Criminal de Curitiba, Carolina
Lebbos, proibiu a senadora de
atuar como advogada do ex-presidente atendendo pedido
do MPF. Gleisi reagiu à proibição comparando a decisão da
juíza à ditadura militar. Emídio
foi subscrito como advogado
de defesa por Gleisi e por isso
também foi barrado (AE).

Dois dias depois do incêndio
que atingiu o Museu Nacional
no Rio de Janeiro, o governo
federal anunciou medidas que
serão tomadas para reconstruir
o prédio. Após a reunião, foram
anunciadas três decisões: a
publicação de uma medida
provisória que cria a Lei dos
Fundos Patrimoniais, a instalação de um comitê gestor e
a liberação de R$ 25 milhões.
O BNDES vai repassar R$
25 milhões para financiar projetos executivos de segurança
e prevenção de incêndios e
modernização de museus,
arquivos e instituições. O
edital deve ser publicado até
o fim deste mês. Segundo o
presidente do BNDES, Dyogo
Oliveira, as instituições ligadas
ao patrimônio cultural do país
poderão apresentar propostas
e solicitar parte da verba.
Também foi anunciada a

Presidente do BNDES,
Dyogo de Oliveira.

criação de comitê gestor para
coordenar o processo de reconstrução do Museu Nacional.
O grupo será formado pelos ministérios da Educação, Cultura,
Relações Exteriores e Casa

“Enquanto houver
neste país um só
homem sem trabalho,
sem pão, sem teto
e sem letras, toda
prosperidade será
falsa”.
Tancredo Neves (1910/1985)
Político brasileiro

Foto de satélite do Inpe
mostra focos de queimada no
país registrados na última
segunda-feira (3).

todos os anos, o solo fica pobre
e exausto”, completou.
Durante todo o mês de agosto,
o território paraense, que historicamente é citado pelos números
de desmatamento, teve 1.380
ocorrências ante de mais de 5
mil em todo Brasil. Três cidades lideram o ranking de focos
de incêndios: Novo Progresso
(340), Altamira (277) e São
Félix do Xingu (236). No mesmo
mês, Mato Grosso registrou 790
focos e o Amazonas, 503. Pelos
registros do Inpe, quase dois
terços das queimadas impactaram diretamente esse bioma,
que predomina na maior parte
do território nacional (49,29%).

Relações Exteriores foi incluído no recém-criado comitê
gestor que irá coordenar a reconstrução do Museu Nacional
da Quinta da Boa Vista, no Rio
de Janeiro. A participação do
Itamaraty não estava prevista
na concepção inicial do comitê,
que incluía os ministérios da
Educação, da Cultura e a Casa
Civil, além de bancos públicos.
O Palácio do Planalto quis um
representante da diplomacia
no comitê para coordenar as
iniciativas em favor do Museu
Nacional no âmbito externo, já
que chefes de Estado e autoridades estrangeiras ofereceram
nos últimos dias ajuda ao Brasil
para reerguer o museu.
O comitê gestor começa a
trabalhar imediatamente e, ao
longo dos próximos 12 meses,
deverá organizar toda a reestruturação do Museu Nacional,
inclusive o novo acervo – já que
90% do atual foram consumidos
pelas chamas.
Paralelamente aos projetos e
obras de arquitetura, o governo
quer realizar uma campanha
internacional para recompor,
mediante doações e aquisições,
o acervo do Museu Nacional.
O presidente Michel Temer deu apoio pessoal a esta

O governo quer
realizar uma
campanha
internacional
para recompor,
mediante doações
e aquisições, o
acervo do Museu
Nacional.

campanha. O envolvimento
do Itamaraty foi considerado
essencial para tratar das questões técnicas e jurídicas que
envolvam futuras parcerias e
acordos culturais.
Já ofereceram ajuda ao Brasil
os governos do Peru e do Egito,
além do presidente da França, Emmanuel Macron. Pelas
redes sociais, Macron afirmou
que a “França oferecerá seus
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Itamaraty buscará apoio externo para
Pará tem 30% dos focos
reconstrução do acervo de museu
A pedido da Presidência da
de incêndio registrados República,
o Ministério das

Nas últimas 48 horas, foram
registrados mais de 3 mil focos
de incêndio em todo o país.
Quase 30% das ocorrências, de
acordo com os dados compilados pelo Inpe, estão concentradas no estado do Pará, com
849 queimadas identificadas. O
Coordenador do Programa de
Monitoramento de Queimadas
do instituto, Alberto Setzer,
lembra que a grande maioria dos
incêndios tem origem humana.
“Eu diria que mais de 99%,
sendo por acidente ou proposital”, disse. Segundo o pesquisador, apesar dos números deste
ano ainda estarem abaixo dos
registrados em 2017, quando
foi registrada uma forte estiagem neste período, as ocorrências ainda são alarmantes
e as autoridades locais não
conseguem coibir essas ações.
“Com certeza, novos desmatamentos estão associados a estes
incêndios e antigos desmatamentos também para cobrir o
entorno da vegetação, assim
como o uso do fogo para preparar
a roça”, citou. Setzer lembrou
que muitas propriedades na
região recorrem à queima da vegetação para criar uma camada
de nutrientes para a plantação.
“Mas, a longo prazo, usando fogo

Futuro: -2,17% Pontos: 74.945
Máxima (pontos): 76.485 Mínima (pontos): 74.925. Global 40
Cotação: 739,743 centavos de
dólar Variação: +0,18%.

distribuidoras dos estados
de Alagoas, Amazonas, Acre,
Rondônia, Roraima e Piauí
(ABr).

BNDES vai repassar R$ 25
milhões para museus e arquivos

Gleisi e tesoureiro do
PT são impedidos de
visitar Lula

Antonio Cruz/ABr

Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem (4)
um aumento extraordinário de
R$ 1,937 bilhão no orçamento
da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que
passará de R$ 18,843 bilhões
para R$ 20,053 bilhões. Com
a medida, o impacto médio
previsto nas tarifas será de
1,6% para os consumidores
dos estados do Centro-Sul e
de 0,3% do Norte e Nordeste.
A CDE é usada para custear
diversas políticas públicas do
setor elétrico brasileiro, como
o subsídio à conta de luz de
famílias de baixa renda; pro-
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Turismo Compra: R$ 4,1000
Venda: R$ 4,3100 Variação:
+0,16% - Dólar Futuro (outubro)

especialistas a serviço do povo
brasileiro para contribuir para
a reconstrução”. A ministra
da Cultura, Françoise Nyssen,
destacou em comunicado
ter oferecido ao embaixador
brasileiro em Paris “todo o
conhecimento dos agentes
do Ministério da Cultura em
aspectos de museografia, conservação e gestão de coleções
e arquivos” (ABr).

Cotação: R$ 4,1610 Variação:
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Civil, além de bancos públicos.
“Vamos buscar a participação
da sociedade civil e do setor
privado”, disse o ministro da
Casa Civil, Eliseu Padilha. O
governo também vai editar nos
próximos dias MP com a Lei dos
Fundos Patrimoniais. A meta
é repassar recursos a museus
sem restrições orçamentárias.
A partir da MP, um fundo específico para a Museu Nacional
deve ser criado para receber
recursos destinados à reconstrução. “Ele é importante para
que, ao mobilizar recursos, as
instituições tenham condição
de receber - sem limitação
orçamentária - com gestão
moderna. Com a MP, podem
criar o fundo patrimonial e os
recursos serem colocados no
fundo desde já. Isso será importante para o Museu Nacional e
outras instituições”, explicou
Padilha (ABr).

Bolsonaro diz que
vídeos do PSDB
são ‘falácias’
Brasília - O candidato do PSL
ao Planalto, Jair Bolsonaro, reagiu
à propaganda em que aparece
xingando mulheres exibida na TV
pelo tucano Geraldo Alckmin. Em
conversa com jornalistas na manhã de ontem (4), na Câmara, Bolsonaro disse que os ataques são
“falácias”. “Ele defende mulher?
Mas desvia verba da merenda escolar”, afirmou, numa referência
a denúncias de irregularidades
na área da educação durante os
governos de Alckmin no Estado.
Na conversa, Bolsonaro ainda
fez referências a pesquisas em
que aparece na dianteira em
São Paulo. “Perder para mim
em São Paulo é uma vergonha”,
disse. Ele também ironizou a
situação dos petistas, que ainda
não apresentaram um nome para
substituir, na disputa eleitoral, o
ex-presidente Lula, que teve a
candidatura rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
“Estão desesperados.”
Sem esconder o otimismo,
o candidato do PSL disse que
espera ganhar as eleições ainda
no primeiro turno. “Sem fraude,
estarei eleito no primeiro turno”,
avaliou. Bolsonaro esteve na
Câmara para uma consulta no
posto médico da Casa. Ele passou
uma hora fazendo exames por
um problema na garganta. Por
recomendação médica, saiu sem
dar outra entrevista (AE).
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CDB prefixado de 30 dias, 6,48% ao
ano. - Capital de giro, 9,52% ao ano.
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI,
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO

Ouro Cotação: US$ 1.199,10 a onça-troy(1onça-troyequivalea31,1035
gramas) Variação: -0,62% - Ouro
BM&F (à vista) Cotação: 159,000
Variação: +0,63%.

