430 mil declarações
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O sistema da Receita Federal que
processa o IRPF recebeu 428.177
declarações até as 11h de sexta-feira (2). O sistema foi aberto na
quinta-feira (1º) e vai funcionar até
30 de abril. Até lá, a expectativa da
Receita é de que 28,8 milhões de
contribuintes enviem o documento,
300 mil a mais do quem em 2017,
quando recebeu 28,5 milhões.
Outras informações (https://idg.
receita.fazenda.gov.br/).
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Governo deve usar todos os
meios para responder aos
EUA, diz CNI sobre taxação

Nova York - O juiz federal Sergio Moro afirmou que problemas de corrupção no Brasil, em
geral, existirão, pois são muito
grandes, complexos e existem
há muitos anos. “A corrupção
continuará e as cortes terão
trabalho para combatê-la”, destacou o magistrado em evento
promovido em Nova York pelo
Americas Society/Council of
the Americas.
Moro apontou que as investigações da Operação Lava Jato
apresentaram alguns retrocessos, mas ocorreram grandes
avanços, e isso é importante
para manter o processo de
ataque à corrupção ativo e em
pleno funcionamento. “Ainda
temos os instrumentos para
combater a corrupção. O futuro está aberto, mas nunca
desistimos, todas as pessoas
que realmente acreditam em
democracia devem atuar neste
sentido”, apontou.
Segundo Moro, o núcleo da
Operação Lava Jato é o combate à corrupção da Petrobras.
“E neste contexto, a maior

Divulgação

Corrupção: as cortes ‘terão
trabalho’ para combatê-la

Juiz federal Sergio Moro

parte do trabalho já ocorreu,
ao menos na minha corte”,
ressaltou. “Ainda há a fase no
Supremo Tribunal Federal, que
há trabalhos para serem feitos,
com acusações sobre políticos”,
destacou. Segundo ele, juízes
federais no Rio e em Brasília
continuam atuando em casos
relacionados àquela operação.
“Talvez tenhamos muitos casos
criminais sendo julgados em
outras cortes para combater a
impunidade”, completou (AE).

São Paulo - O Operador
Nacional do Sistema Elétrico
(ONS) reduziu a previsão de
chuva na maior parte do País
ao longo do mês de março.
Em sua primeira revisão das
estimativas, a entidade passou
a prever um volume de afluências no Sudeste em 88% da
média histórica para o mês, 5
pontos porcentuais abaixo que
o previsto inicialmente.
Com isso, o nível de armazenamento dos reservatórios
da região deve subir 1,5 p.p.
menos que o calculado anteriormente, chegando em 31
de março nos 44,6%, ante os
37,5% anotados na quinta-feira,
1º de março. Para o Nordeste,
a projeção de Energia Natural
Afluente (ENA) caiu de 58%
para 56% da média de longo
termo (MLT) de março. Com
isso, os reservatórios da região devem alcançar 36,9% da
capacidade ao final deste mês,
0,5 p.p. menos que o previsto
inicialmente. Na quinta-feira, o
índice estava em 26,8%.
Já para o Norte, as afluências
previstas seguem acima da média histórica, mas baixaram 3
pontos porcentuais, para 109%

“Nosso cérebro é o
melhor brinquedo
já criado: nele se
encontram todos os
segredos, inclusive o
da felicidade”.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

Lucas Moraes

ONS reduz previsão de
chuvas em março no País

Para o Nordeste, a previsão
caiu de 58 para 56% da média.

da MLT de março, enquanto a
projeção de armazenamento
dos reservatórios da região
segue em 66,5% ao final do
mês, ante os 61,6% verificados
na quinta. Na contramão, a
expectativa de chuvas no Sul
aumentou, 5 p.p., para 78%
da média histórica de março,
permitindo que os reservatórios da região alcancem 64,1%
- ainda assim, 2 p.p. menos
que o inicialmente estimado e
abaixo do 72,6% anotados na
quinta (AE).

de indústria e construção. “Nós
(FMI) aconselhamos os EUA
e seus parceiros comerciais
a trabalharem de forma construtiva para reduzir barreiras
comerciais e resolver divergências comerciais sem terem
de recorrer a tais medidas de
emergência”, conclui Rice.

Rio - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu
na sexta-feira (2), em Barra
Mansa, no Rio, uma candidatura alternativa do centro à
Presidência da república. “Não
precisa ser necessariamente
a minha”, afirmou, “mas acho
que o meu nome tem o apoio
de alguns partidos importantes
e pode ser uma construção que
nos dê a chance de disputar o
segundo turno.”
Maia afirmou que a candidatura do PSDB não tem chance
de ganhar e minimizou as
declarações de seu pai, Cesar
Maia, de apoio a Geraldo Alckmin em detrimento dele: “É
só uma preocupação de pai”,
disse. “Mas ele conhece as
pesquisas, ele sabe que se não
construirmos uma nova candidatura no campo do centro,
vamos entregar a eleição para
o PT, para Marina (Silva) ou
para o Ciro (Gomes)”.
Com discurso de candidato,
Maia defendeu a ideia de um
Estado mínimo (AE).

O novo diretor-geral da
Polícia Federal (PF), Rogério
Galloro, disse na sexta-feira
(2) que a Operação Lava Jato
continuará “forte”. Ao discursar durante a cerimônia de
posse no cargo, ele destacou
que sua gestão buscará valorizar servidores e aprofundar a
integração de suas unidades.
“As conquistas dos últimos
anos são marcantes para a PF
e indeléveis para a história da
instituição. Essa responsabilidade só será respeitada com
dedicação, fidelidade constitucional e coragem”, disse o
novo diretor.
Galloro destacou que a equipe que atua na Lava Jato continuará “íntegra” e reafirmou
o compromisso assumido pelo
ministro da Segurança Pública,
Raul Jungmann, de reforçar o
time. Para ele, o futuro da PF
passa pela necessidade de valorizar servidores e contratados
da instituição, e de aprofundar
a integração das unidades. “O

Operações no Rio podem
envolver outras secretarias

O interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro,
general Walter Braga Netto, disse
que está nos planos do Gabinete
de Intervenção e da Secretaria de
Segurança Pública a realização
de operações integradas que não
envolvam apenas os órgãos de
segurança pública e as Forças
Armadas, mas também outras
secretarias estaduais.
Braga Netto informou que se
reuniu com o governador do
Rio de Janeiro, Luiz Fernando
Pezão, e com todo o seu secretariado, para que outros órgãos
sejam mobilizados para as operações. O interventor disse que
o general Richard Nunes, que
o ocupa o cargo de secretário
estadual de Segurança Pública,
será o responsável por mudanças operacionais que devem
ocorrer nos próximos dias, e
que a população começará a
sentir a diferença a partir delas.
O general Braga Netto ainda trabalha na montagem do
Gabinete de Intervenção, que
será responsável por mapear
recursos que serão necessários
para a intervenção federal na
segurança do Rio de Janeiro.
“Para pedir recursos para a
intervenção eu tenho que

Interventor federal na
segurança pública do Rio,
general Walter Braga Netto.

mapear”, disse, acrescentando
que o trabalho será feito o mais
rápido possível.
A cerimônia também contou
com a presença do ministro da
Defesa interino, Joaquim Silva e
Luna, que afirmou que os recursos para as operações de Garantia
da Lei e da Ordem (GLO) estão
garantidos e poderão ser acrescidos se houver necessidade. “Já
existe o recurso definido para
essa operação. O que pode acontecer é ele ser insuficiente. Aí,
seria acrescido”, disse o ministro,
que detalhou que as operações
de Garantia da Lei e da Ordem
no Rio de Janeiro contam com
R$ 113 milhões (ABr).
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O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude
Juncker, anunciou que se os
Estados Unidos impuserem
tarifas de importação de aço
e alumínio, a Europa pode
retaliar com sobretaxação de
motocicletas da marca Harley
Davidson, do uísque bourbon e

de blue jeans. “Nós não podemos simplesmente olhar para
o outro lado, não podemos ser
ingênuos”, afirmou Juncker,
em entrevista exibida pela TV
alemã. Ele disse ainda que as
medidas tomadas pela União
Europeia ficarão em linha com
as regras da OMC (AE).

Rogério Galloro assume PF e diz
que Lava Jato continuará “forte”

Rodrigo Maia:
uma candidatura
alternativa
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Operário em frente a um forno da siderúrgica alemã de Salzgitter.
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atribuída ao líder sul africano
Nelson Mandella: “Coragem
não é falta de medo, mas triunfo
sobre ele”.
Na gestão de Galloro, a Diretoria Executiva será ocupada
por Silvana Helena Borges; o
diretor de Combate ao Crime
Organizado será Elzio Vicente
da Silva; a Diretoria de Inteligência Policial ficará a cargo de
Umberto Ramos Rodrigues. A
Diretoria de Gestão de Pessoal
terá no comando Delano Bunn,
e a Diretoria de Logística, Fabricio Kelmer. Em seu discurso, o
ministro Raul Jungmann voltou
a defender que, a exemplo das
áreas de saúde e educação, a
segurança tenha também uma
previsão mínima no Orçamento. Jungmann criticou o fato de
80% das atribuições da ordem
da segurança pública estar com
os governos estaduais, quando,
segundo ele é a PF que “responde por basicamente a totalidade
com a ordem da segurança
publica da União” (ABr).

Novo diretor-geral da PF,
Rogério Galloro, discursa
na cerimônia de posse.

crime não é mais forte do que
o Estado brasileiro. Iniciei minha carreira em uma unidade
descentralizadas em São Paulo.
Elas devem ser objeto de nossa
dedicação, porque é lá que entendemos estar o desafio de ser
da Polícia Federal”, ressaltou
Galloro, após citar uma frase

Segurança terá mais recursos
além dos anunciados

O presidente Temer disse na
sexta-feira (2) que os problemas
na área de segurança pública são
uma questão do país e devem
ser enfrentados conjuntamente
pela União, estados e municípios. “A segurança pública
não é uma questão só da União
Federal, ou só dos estados, ou
só dos municípios. É uma questão do país. Então, nós todos
precisamos estar reunificados
para combater a insegurança
e dar tranquilidade ao povo
brasileiro”, disse, ao participar
de cerimônia de entrega de
ambulâncias em Sorocaba.
Temer disse que ainda poderão ser liberados mais recursos
para investimentos em equipamentos de segurança pública
no país, além do anunciado
na reunião com governadores
e ministros, quinta-feira (1°),
no Palácio do Planalto. “Vi nos
jornais que parecia que apenas
seria por meio de empréstimos
do BNDES, mas não é não.
Além desse R$ 1,2 bilhão que
nós estamos colocando, outras
verbas poderão vir para equipamentos”, disse.
O presidente também citou
dados positivos da economia
como o crescimento do PIB.
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do produzido nos EUA e amplia
a tributação da importação para
além das alíquotas acordadas
pelo próprio país na OMC”,
afirma. Para a entidade, o problema da indústria siderúrgica
norte-americana é o cenário
mundial de excesso de oferta
de produtos e a solução desse
problema requer negociações
multilaterais entre todos os
países produtores.
O porta-voz do FMI, Gerry
Rice, afirmou na sexta-feira (2),
que as restrições a importações
pelo presidente dos Estados
Unidos causarão danos não
apenas fora dos EUA mas também à própria economia americana, incluindo seus setores

José Cruz/ABr

considera que o governo brasileiro deve utilizar todos os meios
disponíveis para responder à
decisão americana, inclusive no
âmbito do sistema de solução de
controvérsias da OMC, o que, em
caso de vitória, nos daria direito
à retaliação”, afirma o presidente
da CNI, Robson Braga de Andrade, no texto.
A confederação alega que, ao
adotar as medidas, os Estados
Unidos violarão pelo menos três
normas da OMC. “O governo
americano impõe medidas de
forma unilateral sem respeitar
as regras de investigação para
a adoção de medidas de defesa
comercial, discrimina o produto estrangeiro em detrimento

Tânia Rêgo/ABr

Confederação Nacional
da Indústria (CNI)
disse, em nota, que a
decisão dos Estados Unidos
de impor sobretaxas ao aço
e ao alumínio é “injustificada,
ilegal e prejudica o Brasil”.
Para a entidade, as medidas
anunciadas pelo presidente norte-americano Donald
Trump ferem as regras da Organização Mundial de Comércio (OMC) e representarão
prejuízo de US$ 3 bilhões para
as exportações brasileiras de
ferro e aço e US$ 144 milhões
para as de alumínio.
“A CNI defende o respeito às
normas internacionais e nacionais sobre defesa comercial e

Temer na cerimônia de
entrega de novas ambulâncias
que atenderão ao Samu.

“A previsão é que tenhamos a
abertura neste ano de mais de 3
milhões de postos de trabalho”.
Na cerimônia em Sorocaba,
foram entregues 300 novas
ambulâncias para renovar a
frota do Samu 192 em todo o
país. As novas ambulâncias vão
substituir as que têm mais de
três anos de uso.
“Vamos renovar 65% da frota,
que são aquelas que têm mais
de três anos. Há muitos anos
não se fazia renovação de frota
do Samu, então, fizemos mais
de duas mil compras de ambulâncias”, anunciou o ministro da
Saúde, Ricardo Barros (ABr).
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