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A Petrobras iniciou a produção
no campo de Búzios, no pré-sal da
Bacia de Santos. Esse é o primeiro
campo em produção sob o regime
de cessão onerosa, cujo contrato
está em discussão com o governo
federal. “É um dos principais
projetos da Petrobras no pré-sal
e contribuirá para o aumento
da produção da companhia no
horizonte do Plano de Negócios
e Gestão 2018-2022”, informou a
empresa em comunicado.
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Divulgação

Maioria de Estados passa
1º bimestre sem investimento
e com receita comprometida
m ano eleitoral, a
maioria dos Estados
brasileiros passou o primeiro bimestre praticamente
sem fazer investimentos e
com a maior parte das suas
receitas comprometida com o
pagamento de pessoal. A pior
situação é a do Mato Grosso,
que gastou 74% da receita
total com despesas de pessoal
e encargos sociais e fez zero
de investimento.
Rio Grande do Sul, Minas
Gerais e Rio de Janeiro,
os três Estados com a pior
situação financeira do País,
também não fizeram nenhum
investimento em relação à receita total. Em compensação,
o governo gaúcho comprometeu 71% das suas receitas
com pessoal e Minas Gerais,

59%. Já o Rio de Janeiro, que
aderiu ao programa de recuperação fiscal do governo federal
e tem atrasado os salários,
gastou 49% das suas receitas
para pagar a folha no primeiro
bimestre de 2018.
A radiografia das finanças
dos Estados nos dois primeiros
meses do ano foi publicada
em relatório do Tesouro Nacional. Os dados mostram
que, no período, 12 Estados
gastaram mais de 50% de
tudo que arrecadaram com
pessoal: Rondônia (50%), São
Paulo (51%), Sergipe (54%),
Espírito Santo (56%), Bahia
(57%), Pernambuco (59%),
Minas Gerais (59%), Alagoas
(59%), Santa Catarina (63%),
Goiás (68%), Rio Grande do Sul
(71%) e Mato Grosso (71%). Os

E

Estados que mais investiram Ceará, Espírito Santo, Bahia e
Pernambuco - comprometeram
3% das receita com investimentos. Nenhum Estado investiu
mais do que isso.
O relatório do Tesouro também apontou uma elevada
dependência dos Estados do
Norte e Nordeste de recursos
transferidos pelo governo federal. Amapá, Acre, Maranhão,
Alagoas, Sergipe e Paraíba têm
mais de 50% das suas receitas
decorrentes de transferências
da União. No Amapá, esse
valor chega a 84%. Segundo
o coordenador de Normas de
Contabilidade do Tesouro,
Bruno Ramos Mangualde, os
Estados do Mato Grosso do Sul,
Pará, Piauí, Paraná, Rio Grande
do Norte, Roraima e o Distrito

A maioria dos Estados passou o primeiro bimestre sem investimentos
e com as receitas comprometida com o pagamento de pessoal.

Federal não apresentaram os
dados para a elaboração do
relatório.
Eles estão inadimplentes e,
de acordo com a legislação

fiscal, não poderão receber
transferências voluntárias e
garantias da União em operações de crédito até a regularização da situação. A elevada

dependência dos Estados às
transferências é histórica nos
Estados do Norte e Nordeste
e um problema que deve ser
enfrentado (AE).

Com a meta de imunizar 54 milhões, vacinação Pichador terá que reparar
contra a gripe começa segunda-feira
dano e indenizar dono
à doença no Hemisfério Norte.
A recomendação do Ministério da Saúde é de que as
pessoas procurem os postos
dentro do prazo, não só para
evitar a doença, mas porque a
campanha não será prorrogada.
É necessário um prazo de 15
dias para garantir a proteção
contra o vírus. Reações adversas são consideradas raras,
mas podem ocorrer casos de
vermelhidão e endurecimento
do local onde a injeção foi
aplicada. A vacina não deve
ser tomada por pessoas com
alergia grave relacionada a ovo
de galinha (AE).

Neste ano, a vacina protege contra o H1N1,
influenza B e o H3N2.

prisional e pessoas privadas da
liberdade. Neste ano, a vacina
protege contra o H1N1, in-

fluenza B e o H3N2, este último
causou aumento significativo
de casos e mortes relacionadas

“A melhor
propaganda
anticomunista
é deixar um
comunista falar”.
Paulo Francis (1930/1997)
Jornalista brasileiro

Frango poderá ficar mais
barato para o consumidor.

para a Europa e que o embargo
abrange unidades de produção
da metade delas.
A decisão da UE deu-se após
a terceira etapa da Operação
Carne Fraca, realizada no ano
passado pela PF para investigar
denúncias de fraudes cometidas
por empresários e fiscais agropecuários federais. A Operação
Trapaça teve como alvo a BRF,
dona da Sadia e Perdigão. O
grupo é investigado por fraudar
resultados de análises laboratoriais relacionados à contaminação pela bactéria Salmonella
pullorum. Em nota, a BRF negou
riscos para a saúde para população. Ainda não há confirmação
oficial, mas, segundo o ministro
da Agricultura, Blairo Maggi, a
BRF deverá ser a empresa mais
afetada, com as nove plantas
autorizadas a exportar atualmente para o bloco, e que estão
suspensas (ABr).

O ministro da Segurança
Pública, Raul Jungmann, informou que duas medidas
provisórias (MPs) que tratam
de recursos para a área de
segurança pública devem ser
publicadas na próxima semana.
Uma das medidas trará recursos novos “vultuosos” para a
pasta e a outra definirá recursos
previsíveis e carimbados para
a segurança pública.
O ministro Jungmann explicou que os recursos novos serão
repassados aos estados por
meio de contratos de gestão,
com metas de resultados como
redução de índice de mortalidade, melhoria na formação
dos policiais, fornecimento
de dados hoje indisponíveis
e a criação de corregedorias
independentes para as polícias.
Apesar de não revelar quanto
será liberado, adiantou que
cerca de R$ 230 milhões a R$
250 milhões serão destinados
à Polícia Federal, para aprimoramentos da estrutura e
equipamentos.
Jungmann afirmou que a
intervenção na segurança
pública do Rio de Janeiro já
produziu resultados que podem ser comemorados, como
mudanças no treinamento de
policiais e reequipamento das
corporações.
Comentou a prisão de mais de
150 pessoas em uma festa que
supostamente teria sido organizada por uma milícia na zona
oeste do Rio. Grande parte dos
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apenas punir ou prender, mais
importante é garantir a reparação
do dano causado e, também, se
exigir, além disso, o pagamento
de uma indenização sobre esse
dano”. Assim, sem excluir a possibilidade de prisão para quem
depreda patrimônio alheio, cria a
obrigação de reparar e indenizar
o dano. O projeto será analisado
pela Comissão de Constituição e
Cidadania, onde receberá decisão terminativa. Se for aprovado
pelo Plenário, seguirá para a
Câmara (Ag.Senado).

Temer ressalta luta da
vereadora Marielle

Ministro da Segurança
Pública, Raul Jungmann.

presos não tinha antecedentes
criminais, mas Jungmann disse
que, apesar disso, não houve
exageros na prisão.
“Esses que não tinham antecedentes criminais precisam
explicar o que estavam fazendo
lá, em uma festa de milicia, em
uma festa de bandido”.
Alertou que as autoridades
brasileiras têm “prendido muito
e prendido mal”, porque jovens
que cometeram crimes como
roubo e furto e sequer foram
condenados formam grande
parte da população carcerária
do país, que já é a quarta maior
do mundo. “Se o sistema penitenciário é controlado pelo crime organizado, e nós estamos
jogando centenas de milhares
de jovens nesse aparelho,
somos gerentes de recursos
humanos desse recrutamento”
(ABr).

CÂMBIO

BOLSAS
O Ibovespa: -0,32% Pontos:
85.550,08 Máxima estável:
85.823 pontos Mínima de
-0,93% : 85.025 pontos Volume: 8,76 bilhões Variação em
2018: 11,97% Variação no mês:
0,22% Dow Jones: -0,82% Pontos: 24.462,94 Nasdaq: -1,27%
Pontos: 7.146,13 Ibovespa

Tomaz Silva/ABr

O embargo da União Europeia
ao frango brasileiro deverá gerar,
neste ano, perda de 30% sobre o
total do produto exportado pelo
Brasil para o bloco, que é composto por 28 países, conforme
projeção da Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA). A
decisão, tomada na última quinta-feira (18), terá impacto em 20
plantas exportadoras (unidades
de produção) de nove empresas.
A lista oficial das unidades que
serão descredenciadas ainda não
foi divulgada.
Segundo o vice-presidente
de Mercado da ABPA, Ricardo Santin, a maior parte da
produção deverá ser vendida
no mercado interno: “Existem
alguns mercados substitutos
como o México, a África do
Sul e o Oriente Médio, mas
estão com a capacidade de
suprimento alcançada”, diz. A
medida tornará o frango mais
barato momentaneamente para
o consumidor, mas poderá também gerar demissões no setor.
Santin ressaltou que o prejuízo pode ser menor caso a medida seja revertida rapidamente e
disse que outras empresas podem ocupar o espaço deixado
pelas plantas descredenciadas,
também colaborando para a
redução das perdas. Além
disso, é necessário esperar a
divulgação oficial da decisão
do bloco, o que deverá ocorrer
em 15 dias. Ele informou que
atualmente há 18 empresas
autorizadas a exportar frango
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Brasil terá perda de 30% Jungmann: MPs garantirão
nas exportações de frango recursos para segurança

Monumento às Bandeiras, no Ibirapuera, pichado em 2016.

Começou a tramitar no Senado o projeto que cria punição na
esfera civil para quem pichar ou
depredar patrimônio privado ou
público. Assim, quem fizer isso
terá que reparar o dano causado
e ainda indenizar o proprietário
pagando o correspondente ao
dobro do valor do estrago. O autor do projeto, senador Reguffe
(sem partido-DF) observa que a
Lei 9.605/1998 já prevê até um
ano de detenção para quem fizer
pichações.
Mas, segundo ele, “não se pode
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O presidente Temer disse
na sexta-feira (20) que as
investigações do assassinato
da vereadora Marielle Franco avançam com método e
critério. “Marielle era mulher
batalhadora, que lutava por
aquilo que acreditava ser o
melhor para o brasileiro e para o
próprio Brasil. As investigações
sobre o crime avançam com
método e critério. As autoridades competentes trabalham
para que os responsáveis sejam
identificados e levados à Justiça”, disse Temer. A vereadora
foi assassinada no Rio de Janeiro no dia 14 de março.
Temer falou sobre o crime
em discurso na cerimônia de
formatura de diplomatas do Instituto Rio Branco, que escolheu
a vereadora como patrona. O
presidente classificou o assassinato de Marielle de inaceitável
e covarde. “Marielle teve sua
trajetória política brutalmente
e covardemente interrompida,
mas seus assassinos não conseguiram, nem conseguirão, matar
o que ela representa”, disse.
Temer participou no Ministé-
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São Paulo - A partir desta
segunda-feira (23), postos de
saúde de todo o País vão dar
início à vacinação contra o vírus
da gripe para pessoas com mais
de 60 anos, crianças entre 6
meses e menos de 5 anos, pacientes com doenças crônicas,
gestantes e puérperas (até 45
dias após o parto). A campanha
vai durar até o dia 1º de junho
e tem como meta imunizar 54,4
milhões de pessoas.
O mutirão também terá como
foco professores das redes pública e privada, trabalhadores
da área de saúde, povos indígenas, profissionais do sistema

Presidente Michel Temer.

rio de Relações Exteriores do
evento do Dia do Diplomata,
comemorado com a formatura
da turma 2017-2018 do curso de
formação de diplomatas do Instituto Rio Branco. Temer destacou
o respeito conferido à diplomacia
brasileira no exterior e ressaltou
a importância da presença das
mulheres no corpo diplomático.
Mais cedo, Temer publicou
um vídeo do Twitter parabenizando os diplomatas pelo seu dia
e citou a frase do Barão do Rio
Branco, patrono da diplomacia
brasileira, “não venho servir
a um partido político, venho
servir ao nosso Brasil, que todos
desejamos ver unido, íntegro,
forte e respeitado” (ABr)
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