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“Para falar ao 
vento bastam 
palavras; para falar 
ao coração são 
necessárias obras”.
Padre Antônio Vieira (1608/1697)
Escritor e orador português 

Moreira Franco defende 
antecipação do
fi m do recesso

Brasília - O secretário-executivo do Programa 
de Parcerias e Investimentos (PPI), Moreira 
Franco, defendeu, na última sexta-feira (6), a 
antecipação do fim do recesso do Congresso 
Nacional para que medidas de recuperação fis-
cal sejam aprovadas o mais rápido possível para 

ajudar o Estado do Rio de Janeiro.
"Frente ao difícil cenário que enfrenta o Estado do 

Rio de Janeiro e ao imediatismo que pede a situação, 
sugiro a antecipação do fi m do recesso para que as 
medidas de recuperação fi scal sejam aceleradas e 
haja, enfi m, a retomada do crescimento do Estado", 
disse Moreira Franco em comunicado divulgado por 
sua assessoria de imprensa em Brasília. 

Moreira Franco fez o apelo também nas redes so-
ciais. O secretário-executivo tem base política no Rio 

de Janeiro e considera inadmissível que servidores 
do Estado fi quem sem salários.

O regime de recuperação fi scal, que daria um alívio 
de caixa aos Estados em calamidade fi nanceira, como 
o Rio de Janeiro, foi aprovado pela Câmara no fi nal 
do ano passado sem as medidas de contrapartidas 
fi scais, o que levou o presidente Michel Temer a 
vetar a proposta. Agora, o governo precisa enviar 
um novo projeto criando o regime para que seja 
aprovado pelo Congresso (AE). 

O ministro da Justiça, 
Alexandre de Moraes, 
apresentou, no Palácio 

do Planalto, uma minuta fi nal 
do Plano Nacional de Segu-
rança Pública, frisando ser 
um plano operacional e não 
de intenções. O documento 
receberá ainda sugestões das 
secretarias estaduais para ser 
fi nalizado.

“Tudo que está previsto no 
plano tem previsão orçamen-
tária, o que percebemos que 
não haveria orçamento por 
conta das condições econômi-
cas do país, fi ca para depois. 
O plano é extremamente 
realista”, diz o ministro. 

“Esta é a primeira vez que 
um plano é construído com 
a participação de secretá-
rios estaduais, ministérios 
públicos, sociedade civil 
organizada, entre outros”, 

     Plano de segurança
vai combater homicídios, 
tráfi co e modernizar prisões

acrescentou. O novo plano terá 
três objetivos principais: re-
duzir homicídios, feminicídios 
e a violência contra a mulher; 
promover o combate integrado 
à criminalidade transnacional – 
ligada a grandes quadrilhas que 
atuam no tráfi co de drogas e de 
armamento pesado – e a racio-
nalização e modernização do 
sistema penitenciário. “Esses 
três objetivos estão interligados 
por terem relação direta com o 
narcotráfi co e a criminalidade 
organizada. Combatendo isso, 
os demais são crimes refl exos e 
cairão”, destacou o ministro.

No que se refere à capacita-
ção, o plano prevê nova matriz 
curricular para a formação poli-
cial, bem como a elaboração de 
estatísticas de mensuração da 
efi cácia da atividade de Polícia 
Judiciária. As ações de inteli-
gência preveem a implantação 

de núcleos em todos os estados. 
Moraes lembrou que isso será 
feito em conjunto com setores 
de inteligência das polícias Fe-
deral, Rodoviária Federal, Civil, 
Militar e do sistemas penitenci-
ários. “Será um grande centro 
de cooperação de inteligência 
e de informações que poderá 
ser compartilhado com todos 
os municípios”.

O plano prevê ainda a am-
pliação do número de radares. 
“Vamos ampliar para quase mil 
o número de radares Alerta 
Brasil, de forma a integrar 
esse sistema com os sistemas 
estaduais de identificação 
de veículos”. A comunicação 
por rádio digital também está 
prevista no plano. Alexandre 
de Moraes explicou que essa 
integração, entre a PRF e as 
polícias estaduais que tenham 
rádio digital, será focada nas 

O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, apresenta detalhes

do Plano Nacional de Segurança.

áreas estratégicas e de fron-
teiras. 

Há também a previsão de 
investimentos nas perícias cri-
minais, tanto estaduais quanto 
federal. “Um grande problema 
de vários estados é a questão 
da perícia criminal, seja para 
a resolução de homicídios – 

tivemos 52 mil em 2015 – seja 
para o combate ao narcotráfi -
co. Vamos, então, instalar um 
laboratório central de perícia 
criminal que dê apoio a todos os 
estados”. O plano prevê a am-
pliação da inserção dos perfi s 
genéticos no banco de dados de 
DNA e o compartilhamento, em 

âmbito nacional, do banco de 
dados de impressões digitais. 
A identifi cação de armas de 
fogo e de munições será uma 
“política pública destinada 
ao combate à criminalidade”, 
acrescentou o ministro ao 
citar as ações denominadas 
“DNA das Armas” (ABr).

São Paulo - O secretário 
municipal de Saúde, Wilson 
Pollara, pretende alterar a for-
ma como a Prefeitura distribui 
medicamentos a pacientes de 
sua rede. A ideia é usar qual-
quer farmácia da cidade para 
este objetivo. Hoje, remédios 
e outros produtos fornecidos 
pelo Município, como fraldas 
geriátricas, são retirados pes-
soalmente nas unidades de 
saúde e não são raras as recla-
mações relacionadas à ausência 
de parte dos produtos.

O formato do programa ainda 
não está fechado. Segundo Polla-
ra, a pasta vai estudar se passará 
a fornecer uma espécie de ‘vale 
medicamento’ aos usuários ou 
então se precisará criar um site 
específi co a ser acessado pela 

Brasília - Os brasileiros en-
cerraram 2016 com mais medo 
de fi carem sem trabalho do 
que tinham ao fi m de 2015, de 
acordo com pesquisa divulgada 
na sexta-feira (6), pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI). O Índice de Medo do 
Desemprego cresceu 3,6 pon-
tos no último trimestre do ano, 
chegando a 64,8 pontos. Em 
setembro do ano passado e em 
dezembro de 2015, o indicador 
estava em 61,2 pontos. 

“O aumento no fi m do ano 
compensou a queda verifi cada 
em setembro e fez com que o 
índice encerrasse o ano acima 
do verifi cado em dezembro 
de 2015, o que indica que o 
brasileiro permanece receo-
so em relação à situação no 
mercado de trabalho”, avaliou 
a CNI no documento. Já o Ín-
dice de Satisfação com a Vida 
ficou praticamente estável 
no último trimestre de 2016, 
com uma queda de 0,2 ponto 
em relação com setembro, 
passando de 67,0 pontos para 
66,8 pontos. Em dezembro de 
2015, esse indicador estava em 
65,9 pontos. 

Somente a região Sul re-

O medo do desemprego é 

maior na região Nordeste.

Lote residual do IR
A partir das 9 horas desta 

segunda-feira (9), estará disponível 
para consulta o lote multiexercício 
de restituição do IRPFísica. Ele 
contempla restituições residuais 
referentes aos exercícios de 2008 
a 2016. O crédito bancário para 
177.539 contribuintes será realiza-
do no próximo dia 16, totalizando 
R$ 370 milhões. Desse total, R$ 
6.768 milhões serão destinados a 
contribuintes idosos (21.130) e com 
alguma defi ciência física ou mental 
ou moléstia grave (2.232).
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Milhares de 
empresas 
do Simples 
parcelaram 
débitos

São Paulo - O Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) 
informou que 285 mil pequenos 
negócios que estavam com 
débitos no Simples Nacional já 
aderiram ao parcelamento de 
dívidas. O montante equivale a 
49% do total de 584 mil micro e 
pequenas empresas que foram 
notifi cadas pela Receita em 
setembro do ano passado.

Empresas que não se regula-
rizaram já foram desligadas do 
Simples e, para voltarem a ser 
optantes pelo sistema, devem 
pagar ou parcelar suas dívidas e 
pedir uma nova adesão até o dia 
31 de janeiro. O Sebrae recomen-
da a donos de pequenos negócios 
com dívidas no Simples que pro-
curem aderir ao parcelamento. 
O pedido de parcelamento deve 
ser feito no Portal do Simples 
Nacional (AE).

São Paulo - A manutenção 
do preço da gasolina pela 
Petrobras, considerando que 
apenas o do diesel foi reajusta-
do, representou surpresa para 
analistas que acompanham a 
empresa. “Inicialmente, esti-
mamos aumentos de preços de 
8% para a gasolina e de 5% para 
o diesel em janeiro. Portanto, 
enquanto o reajuste do diesel 
fi cou em linha com a nossa 
expectativa, a manutenção 
do preço da gasolina foi uma 
surpresa”, escreveram Filipe 
Gouveia e Osmar Camilo, do 
Bradesco BBI.

A equipe de análise do Brasil 
Plural escreveu, em comentário 
a clientes, que a falta de rea-
juste nos preços da gasolina, 
que foi vendido a um prêmio 
“signifi cativamente menor” na 
comparação com o diesel, deve 
confundir o mercado, elevando 
as incertezas sobre como os 
ajustes são decididos. “Após 
o recente aumento do preço 
do petróleo, parcialmente 

A arrecadação com as lote-
rias federais totalizou R$ 12,8 
bilhões no ano passado, com 
queda de 13,8% em relação ao 
valor recorde de R$ 14,9 bilhões 
registrado em 2015. Os números 
foram divulgados pela Secretaria 
de Acompanhamento Econômico 
do Ministério da Fazenda, órgão 
que regula as loterias no país. Em 
nota, a Secretaria atribuiu a queda 
nas receitas de loteria à retração 
na atividade econômica. 

O órgão também divulgou a 
destinação social das loterias 
federais, que distribuiu R$ 5,03 
bilhões a investimentos em áreas 
como esportes, educação, cultura 
e seguridade social no ano passa-
do. A maior fatia dos investimen-
tos fi cou com a seguridade social 
(Previdência Social, assistência 
social e saúde), que recebeu R$ 
2,1 bilhões. Em seguida veio o 
Fies, com R$ 1,2 bilhão.

Na área de esporte, foram 
investidos R$ 950 milhões. O di-
nheiro foi destinado ao Ministério 
do Esporte, aos comitês Olímpico 
e Paralímpico brasileiros, à Con-

A fórmula de paridade de 

preços ainda não está clara.
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O juiz Paulo Furtado de 
Oliveira Filho, do TJ-SP, sus-
pendeu na sexta-feira  (6), 
em caráter liminar, o reajuste 
nas tarifas de integração entre 
ônibus e trilhos em São Paulo – 
que passariam de R$ 5,92 para 
R$ 6,80 a partir de domingo (8). 
A decisão também suspendeu a 
cobrança da taxa de integração 
nos terminais metropolitanos, 
que varia entre R$ 1 e R$ 1,65, 
e que antes eram gratuitas.

Segundo o juiz, manter o pre-
ço da tarifa básica do transporte 
público na capital (R$ 3,80), 
mas elevar o preço da integra-
ção, causa discriminação. “A 
medida é mais benéfi ca a quem 
reside em locais mais centrais e 
se utiliza apenas do metrô, cuja 
tarifa básica foi mantida, mas 
revela-se gravosa a quem reside 
em locais mais distantes e se 
utiliza do trem e do metrô, cuja 
tarifa integrada foi aumentada 
acima da infl ação”. 

Para o juiz, “há ilações de que 
a manutenção da tarifa básica 
do metrô apenas se deu porque 
o governador do estado [Alck-
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Decisão da Petrobras de manter preço 
da gasolina surpreende analistas

tinua difícil prever a trajetória. 
“Ainda que a métrica de rea-
juste de preços não esteja tão 
clara, mantemos visão positiva 
para suas operações, pois a rea-
lização de reajustes periódicos 
e o plano de desinvestimentos 
confi guram um cenário mais 
promissor daqui em diante”, 
acrescenta o diário matinal da 
Coinvalores.

Os analistas do Bradesco BBI 
ressaltam que, apesar da sur-
presa, o resultado líquido ainda 
é positivo, representando 4% 
do Ebitda de 2017 (ou US$ 1,2 
bilhão). Outra leitura, segundo 
os analistas, seria qual o preço 
internacional da gasolina que a 
Petrobras usa como compara-
ção. “Nossa estimativa de um 
aumento de 8% no preço da 
gasolina considerava a referência 
do GoM, que teve aumento de 7% 
desde o último ajuste de preços 
em 5 de dezembro. No entanto, 
se considerarmos a referência 
europeia, o preço registrou um 
aumento menor, de 4%” (AE).

compensado pela apreciação 
do real, o mercado estava 
antecipando algum ajuste no 
preço do combustível, mas 
mais forte na gasolina do que 
no diesel”, avalia o Brasil Plural, 
em comentário.

Os analistas da Coinvalores 
escreveram no diário matinal 
da corretora que, considerando 
a expectativa do mercado de 
reajuste no preço da gasolina, 
o evento demonstrou que a 
fórmula de paridade de preços 
ainda não está clara e que con-

Brasileiros terminaram 
2016 com mais medo do 
desemprego, revela CNI

gistrou queda no Medo do 
Desemprego no ano passado, 
com recuo 5,4 pontos na com-
paração entre dezembro de 
2015 e último mês de 2016. 
Foram os Estados do Sul que 
também apresentaram maior 
aumento na Satisfação com 
a Vida nesse período, com 
alta de 4,4 pontos. Já a região 
Nordeste, no sentido inverso, 
registrou aumento de 11,3 pon-
tos no Medo do Desemprego ao 
longo de 2016, com retração de 
1,4 ponto na Satisfação com a 
Vida (AE).

Arrecadação de loterias 
caiu 13,8% em 2016

federação Brasileira de Clubes 
(CBC, entidade que investe em 
formação de atletas) e aos clubes 
de futebol. Foram aplicados R$ 
359 milhões no Fundo Nacional 
de Cultura (FNC), R$ 385 mi-
lhões no Fundo Penitenciário 
Nacional (Funpen) e R$ 8,9 
milhões na Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Apae) 
e na Cruz Vermelha.

Além das destinações sociais, 
o governo brasileiro arrecadou 
R$ 1,07 bilhão diretamente do 
Imposto de Renda sobre os 
prêmios pagos. Dessa forma, 
quase metade da arrecadação 
com as loterias federais, R$ 
6,1 bilhões, foi revertida para 
o governo (ABr).

Justiça suspende 
reajuste na integração

min] não queria arcar com o 
ônus político do reajuste, pois o 
candidato a prefeito municipal 
por ele apoiado e eleito [Doria] 
declarou, após as eleições, que 
manteria o valor da tarifa básica 
do ônibus”.

“Se não suspendo o reajuste, 
haverá risco aos usuários do 
serviço público de transporte, 
que se sujeitarão aos novos 
valores obrigados a maiores 
gastos em momentos de crise 
econômica”, escreveu o juiz, 
em sua decisão (ABr). 

Distribução de remédio a paciente 
do SUS em farmácia particular

rede particular para checar e 
validar a receita apresentada 
pelo paciente em busca de me-
dicação. O modelo pretendido 
parece semelhante ao programa 
Farmácia Popular, do governo 
federal, criado em 2004.

“Não queremos mais en-
tregar remédio na UBS. Essa 
logística não dá certo, é muito 
difícil. Não vamos competir 
com a coisa mais permeada que 
tem, que é farmácia”, disse o 
secretário. “Vamos começar a 
trabalhar nisso. Já mandei que 
o departamento de informática 
pesquise qual seria a melhor 
maneira para implementar 
esse modelo, qual o melhor 
mecanismo. O que eu quero 
é que o cara vá na farmácia 
ao lado da casa dele e retire o 
remédio” (AE).


