Ciclone atinge Índia
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O Ciclone Fani atingiu a Índia
oriental como uma tempestade de
grau 5, com ventos que chegaram
a 205 km por hora, e obrigou as
autoridades indianas a retirar cerca
de 1,2 milhão de pessoas. O ciclone
“extremamente severo” atingiu o
estado costeiro de Odisha, na Baía
de Bengala. O Fani é a tempestade
mais violenta desde 1999, quando um
ciclone matou cerca de 10 mil pessoas
e devastou grande parte de Odisha.
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Bolsonaro pede que novos
diplomatas trabalhem por
um Brasil aberto
presidente Jair Bolsonaro participou na
sexta-feira (3) da
formatura dos novos diplomatas brasileiros, em cerimônia no Palácio Itamaraty
e orientou que trabalhem
por um Brasil aberto aos
grandes fluxos econômicos,
conectados aos centros
tecnológicos, e na defesa
da democracia. “O mundo
é um grande fluxo de bens
e mercadorias, mas também
é cada vez mais um grande
fluxo de ideias, e são as
ideias que determinarão as
estruturas do poder político
e econômico no futuro”,

disse.
Pediu ainda que os novos
diplomatas tenham humildade de reconhecer as limitações do Brasil e ousadia para
trabalhar a fim de superá-las.
“Busquem compreender o
Brasil e defendê-lo e não
permitam que nosso país seja
definido de fora, com base
em conceitos e interesses
alheios”, orientou. O Ministério das Relações Exteriores
celebrou na sexta feira o ‘Dia
do Diplomata’, relembrando o
nascimento do Barão do Rio
Branco, patrono da diplomacia brasileira.
O presidente afirmou ain-

O

da que o governo manterá o
concurso público anual que
seleciona alunos para o Instituto Rio Branco. A turma
2017-2019 do Instituto Rio
Branco é composta de 30
diplomatas brasileiros, aos
quais se somam sete diplomatas da Argentina, Cazaquistão, Guiné Bissau, Japão,
Moçambique e Timor-Leste. A
patrona escolhida pela turma
foi Aracy de Carvalho Guimarães Rosa, conhecida como
o “Anjo de Hamburgo”, por
ter salvado a vida de dezenas
de judeus, aprovando seus
pedidos de visto ao Brasil,
durante a 2ª Guerra Mundial.

O presidente Jair Bolsonaro participa das celebrações do ‘Dia do Diplomata’,
no Palácio Itamaraty.

Por seu gesto de humanidade, Aracy foi reconhecida
como “Justa entre as Nações”,
título conferido pelo Museu

O anúncio foi feito pelo governador João Doria (c),
acompanhado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
e do secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.

tanduva, localizada na região
de São José do Rio Preto e
teve início no dia 25 de abril,
na UBS Central da cidade. O
projeto também já está ativo em
outras cinco cidades: Itajobi,
Novo Horizonte, Pindorama,
Pirangi e Tabapuã.

Produção de petróleo cresceu
2,8% de fevereiro para março

Ag.Petrobras/Divulgação

A produção de petróleo no
país cresceu 2,8% na passagem
de fevereiro para março, segundo boletim mensal da ANP. No
total, foram produzidos 2,56
milhões de barris de óleo por
dia. Na comparação com março
de 2018, também houve alta,
mas mais modesta, de 0,1%.
Desse total, 1,54 milhão de
barris foram produzidos a partir de óleo retirado da camada
pré-sal, ou seja, 60,15% da
produção nacional. O resultado
é 6% superior ao registrado em
fevereiro e 11% ao registrado
em março do ano passado.
Já em relação ao gás natural,
a produção nacional chegou 111
milhões de metros cúbicos por
dia, 1,2% a mais do que em fevereiro e 4,2% a mais do que em

“Um diplomata
não serve a um
regime e sim
ao seu país”.
Barão do Rio Branco (1845/1912)
Diplomata brasileiro

uso de um aplicativo criado
para o programa do governo
do estado, profissionais das
UBSs da região de Catanduva
vão coletar imagens de alterações na pele de cada paciente,
bem como aspectos clínicos, e
enviarão o conteúdo para teledermatologistas do Hospital
Israelita Albert Einstein, por
meio de parceria gratuita com a
pasta neste piloto do programa.
A partir da troca de informações, os especialistas do
serviço parceiro vão emitir
laudos a distância e sugestões
terapêuticas, garantindo agilidade e eficiência. O paciente
poderá ter seu atendimento
concluído na própria UBS, receber o encaminhamento para
avaliação presencial com um
dermatologista em serviço de
referência da região ou, ainda,
encaminhado para a realização
de biópsia nos casos que indicarem suspeita de câncer. O
laudo fica pronto em sete dias
úteis (ABr).

março de 2018. Apenas no pré-sal,
foram produzidos 62,7 milhões de
metros cúbicos por dia, 56,49%
do total. O aproveitamento do gás
natural no Brasil alcançou 94,7%
do total produzido. A queima
de gás totalizou 5,9 milhões de
metros cúbicos por dia.
Somando-se o gás e o petróleo,
o Brasil produziu 3,26 milhões
de barris de óleo equivalente.
Os principais campos produtores
foram Lula, na Bacia de Santos,
que produziu, em média, 909
mil barris de petróleo (35,5% do
total nacional) e 38 milhões de
metros cúbicos de gás (34,23%
da produção do país) por dia. Os
campos operados pela Petrobras
foram responsáveis por 94,9% da
produção total de petróleo e gás
natural no Brasil (ABr).

Para informações sobre o

MERCADO
FINANCEIRO
faça a leitura do
QR Code com seu celular

“A dermatologia foi escolhida
por uma questão de gravidade
e a urgência que existe para os
casos de câncer de pele, que
é uma causa de mortalidade
importante no Brasil, por conta
da incidência solar”, justificou
o ministro da Saúde. Com o

Empresas desistem de
homenagem a Bolsonaro
Pelo menos três empresas,
sendo a companhia aérea
Delta, a consultoria Bain &
Company e o jornal Financial
Times, desistiram de patrocinar
o evento Câmara de Comércio
Brasil-Estados Unidos que
homenageará o presidente
Jair Bolsonaro como “Pessoa
do Ano”. A premiação está
prevista para ser realizada no
próximo dia 14, em Nova York.
O novo local foi escolhido
depois que o Museu de História Natural da cidade cedeu
às pressões de ativistas e
funcionários para revogar a
cerimônia. A decisão foi tomada porque uma homenagem a
Bolsonaro seria “uma mancha
na reputação” da instituição.
De acordo com a emissora
norte-americana CNBC, a Delta
e o Financial Times ainda não
comentaram sobre a desistência. Mas a consultoria Bain &
Company ressaltou que “encorajar e celebrar a diversidade é
um princípio fundamental” da
companhia.
A declaração faz referência
às declarações ‘homofóbicas,
racistas e misóginas’ do presidente brasileiro. A medida é
vista como um dano a imagem
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Inédito na área de saúde,
um programa de inovação
tecnológica - o Multisaúde - foi
lançado pelo governo paulista.
O anúncio foi feito pelo governador João Doria, acompanhado do ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta, e do
secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.
O projeto pretende agilizar o
atendimento médico especializado à população e reduzir o
tempo de diagnóstico e início
de tratamento, por meio de
teleconsultoria com médicos
de hospitais renomados.
“O programa possibilita aos
médicos das unidades básicas
de saúde utilizar um aplicativo,
para coleta de imagens de alterações na pele dos pacientes
e enviá-las aos dermatologistas
do Hospital Albert Einstein”,
explicou Doria. O piloto do
programa Multisaúde conta
com atendimento na área de
dermatologia, com início das
atividades na cidade de Ca-

GovSP

São Paulo lança programa
de consultas médicas a distância

do Holocausto, em Jerusalém,
aos não judeus que arriscaram
a vida na segunda guerra. Seu
nome figura ao lado de Oskar

Schindler e do embaixador
do Brasil em Paris no período
de 1922 a 1943, Luiz Martins
de Souza Dantas (ABr).

Trump e Putin conversam
sobre crise na Venezuela

ANSA

Venezuelana protesta contra Nicolás Maduro em Caracas.

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, conversou por telefone durante mais
de uma hora com o mandatário
da Rússia, Vladimir Putin, na
sexta-feira (3). Segundo a
Casa Branca, a ligação girou em
torno da crise na Venezuela e
das negociações com a Coreia
do Norte.
A porta-voz de Trump, Sarah Sanders, disse que os
dois líderes também falaram
“brevemente” sobre o relatório
do procurador Robert Mueller,
que inocentou o presidente
de conluios com a Rússia nas
eleições de 2016, mas não descartou a hipótese de obstrução
de Justiça.
Além disso, Trump e Putin
discutiram a possibilidade

de negociar um novo acordo
nuclear que também envolva
a China. “De forma geral, foi
uma conversa positiva”, declarou Sanders. O telefonema
aconteceu em meio à escalada
da tensão na Venezuela, onde
os EUA apoiam o opositor Juan
Guaidó e a Rússia está ao lado
de Nicolás Maduro.
No último dia 1º de maio,
Moscou advertiu que uma
eventual intervenção militar
americana no país latino geraria “consequências graves”. Já
Washington acusa a Rússia de
“desestabilizar” a Venezuela.
Na conversa desta sexta, Putin
advertiu Trump que o uso da
força no país latino “minaria
a perspectiva de uma solução
política para a crise” (ANSA).

Operação Jiboia prendeu
44 membros do PCC
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Vários outros patrocinadores
decidiram manter o
patrocínio do evento.

de Bolsonaro, que está cortejando seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na
tentativa de atrair investimentos estrangeiros. No entanto,
vários outros patrocinadores,
incluindo grandes bancos, decidiram manter o patrocínio do
evento, que é realizado desde
1970.
Em comunicado, segundo
a Bloomberg, o UBS afirmou
que o banco irá participar do
jantar porque já faz isso há mais
de 12 anos, com “objetivo de
promover o comércio” entre as
duas nações. Outras empresas
como Credit Suisse, JPMorgan,
Citigroup e BNP Paribas, não
aceitaram comentar a polêmica. Já o HSBC, Bank of America
Merrill Lynch e Morgan Stanley,
que também estão na lista, não
se pronunciaram (ANSA).

Foram cumpridos 77 mandados de busca e apreensão.

O Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Militar
de São Paulo prenderam, na
sexta-feira (3), 44 membros do
Primeiro Comando da Capital
(PCC). Segundo o major Emerson Massera, 11 deles foram
presos em flagrante e 33 em
cumprimento a mandados de
prisão. Os presos responderão
por crimes de tráfico de entorpecentes, posse de armas e
posse de drogas para o tráfico.
A operação recebeu o nome de
Jiboia, pois o objetivo é “estrangular” a organização criminosa,
disse o major. A ação ocorreu
em cinco grandes regiões do
estado: na capital e nas regiões
de Sorocaba, Ribeirão Preto, São
José do Rio Preto e em Santos.
A operação contou com 504
policiais militares, 121 viaturas,
três aeronaves e 11 cães.

Foram cumpridos 77 mandados de busca e apreensão,
que resultaram na apreensão
de R$ 1 milhão em dinheiro.
“Temos, até o momento,
nove quilos de drogas, entre
maconha e cocaína, e seis
armas apreendidas. Mas esses
números devem sofrer atualização porque a contabilização
de tudo o que foi apreendido
ainda está sendo feita”, informou o major.
Segundo o promotor de
Justiça Mário Sarrubbo, a investigação apontou que uma
célula do PCC monitorava
agentes públicos para possíveis ataques. “A célula fazia
levantamentos acerca do dia a
dia de autoridades, o que, em
princípio, indica que talvez
estivessem cogitando algum
tipo de atentado ou algo assim”,
acrescentou (ABr).

