Chile vence Oscar
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Pela primeira vez na história,
uma produção chilena venceu o
Oscar de melhor filme estrangeiro.
“Uma mulher fantástica”, do diretor Sebastián Lelio, foi escolhido
pelos eleitores da Academia de
Artes e Ciências Cinematográficas na 90ª edição da principal
premiação do cinema mundial. O
filme, estrelado por Daniela Vega,
dá vida à garçonete transexual
Marina, que sonha em ser uma
cantora de sucesso.
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Diante de nova operação, UE
pode adotar novas barreiras
contra carne brasileira
Europa pede esclarecimentos ao Brasil
sobre as novas descobertas reveladas pela operação que fez novas prisões
relacionadas com o comércio
de carnes. Bruxelas não descarta aplicar novas medidas
restritivas contra os produtos
nacionais, caso considere que
seja necessário. Ontem (5),
a Polícia Federal realizou
uma nova fase da Operação
Carne Fraca, revelando que
Pedro de Andrade Faria,
ex-presidente da BRF, sabia
de falsidade ideológica e possíveis problemas sanitários
na venda dos produtos. Mas
omitiu dados do Ministério da

Agricultura e ordenou ocultação de ilícitos.
Foram cumpridos 91 mandados decretados pela Justiça
Federal, do Paraná. Batizada de
Operação Trapaça, 11 pessoas
estão com ordem de prisão
temporária e 27 de condução
coercitiva. Os policiais cumpriram ainda 53 mandados de
busca e apreensão em unidades da BRF - dona da Sadia e
Perdigão. Numa carta às autoridades brasileiras, a Europa
quer esclarecimentos sobre a
dimensão do novo escândalo.
“A Comissão Europeia foi informada desse problema por
meio da delegação da UE em
Brasília”, apontou Bruxelas,

A

em um comunicado enviado
por email.
“A delegação foi solicitada
a questionar e obter das autoridades brasileiras todas
as informações relacionadas
a esse caso e que possam
afetar a importação para a
UE”, disse. Por enquanto, a
Comissão Europeia indica que
as certificações exigidas depois
da primeira fase da Operação
Carne Fraca continuam em
vigor. Também estão mantidos
os controles reforçados em
todas as fronteiras da Europa
para garantir “a segurança do
produto importado para a UE”.
Mas Bruxelas deixa claro que
“a Comissão poderia tomar me-

A Operação Trapaça deflagrada ontem (5), mira fraudes laboratoriais perante o Ministério
da Agricultura. Na foto, O ex-presidente da BRF, Pedro de Andrade Faria,
deixa a Superintendência da PF, em São Paulo, rumo à cidade de Curitiba.

didas adicionais consideradas
como necessárias à luz das
informações que recebamos”.
“As atuais condições de importação de carne do Brasil apenas

permitem a importação de um
número limitado de estabelecimentos”, explicou. A auditoria,
realizada em maio em fazendas
e frigoríficos brasileiros, con-

cluiu que o controle é “insatisfatório” e que, mesmo depois
da Operação Carne Fraca, o
governo não implementou o
que havia prometido (AE).

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles.

o Brasil irá tomar a partir do
próximo ano”, afirmou o ministro, que esteve em Natal ontem
(5), onde participou do evento
Motores do Desenvolvimento,
promovido pela Fecomércio/
RN em parceria com o Grupo

Guararapes, que administra as
Lojas Riachuelo.
Já o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, confirmou que o
DEM deve lançar o seu nome ao
Palácio do Planalto na convenção
do partido marcada para quinta-

“O cofre do banco
contém apenas
dinheiro; frusta-se
quem pensar que lá
encontrará riqueza”.
Carlos Drummond de Andrade
(1902/1897)
Poeta brasileiro

Diretor-geral da OMC, o
brasileiro Roberto Azevêdo.

Donald Trump, vários países
anunciaram que não ficariam
com os braços cruzados e que
estabeleceriam tarifas e barreiras comerciais a produtos
dos EUA, o que fez crescer
o medo generalizado de uma
guerra comercial mundial.
Trump respondeu dizendo que
as guerras comerciais “são boas
e fáceis de vencer”.
“Temos que fazer um esforço
para evitar a queda das primeiras peças desse dominó. Ainda
temos tempo”, comentou Azevêdo, mostrando a profunda
preocupação da OMC, o órgão
que rege o comércio mundial
(ABr/EFE).

O nível de utilização da capacidade instalada da indústria
de transformação subiu para
78,1% em janeiro, na série
livre de influências sazonais.
Com isso, a ociosidade do setor
caiu para 21,9%, a menor desde
julho de 2015, informam os
Indicadores Industriais, divulgados ontem (5), pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). “A pesquisa mostra a
continuidade da recuperação
da atividade industrial. O aumento do consumo está aos
poucos estimulando a atividade
industrial”, diz o economista da
CNI Marcelo Azevedo.
O faturamento da indústria
ficou estável, com leve queda
de 0,1% em janeiro em relação
a dezembro na série dessazonalizada. Mesmo assim, o
faturamento de janeiro ficou
7,7% acima do registrado no
mesmo mês do ano passado. As
horas trabalhadas na produção
aumentaram 0,4% em janeiro
frente a dezembro, na série
livre de influências sazonais.
Foi o terceiro mês consecutivo
de alta do indicador. Na comparação com janeiro de 2017, as
horas trabalhadas na produção
cresceram 1,1%.
A pesquisa informa ainda
que, depois de dois meses
consecutivos de queda, a massa

As horas trabalhadas na
produção aumentaram 0,4%.

real de salários e o rendimento
médio real dos trabalhadores
aumentaram em janeiro. A
massa real de salários subiu
0,5% e o rendimento médio
real dos trabalhadores cresceu 0,2% na comparação com
dezembro, na série de dados
dessazonalizados. No mesmo
período, o emprego caiu 0,5%.
“É o recuo mais intenso desde
setembro de 2016”, observa a
CNI. “A queda chama à atenção,
mas o emprego vinha crescendo, e, com a recuperação da
atividade, a expectativa é que o
resultado de janeiro se reverta
nos próximos meses”, afirma
Azevedo (SJ/CNI).
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O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio
(OMC), o brasileiro Roberto
Azevêdo, alertou ontem (5) que
responder com “olho por olho” é
muito perigoso e que uma guerra comercial como consequência de decisões protecionistas
poderia levar o mundo a uma
“profunda recessão”.
“À luz dos recentes anúncios sobre medidas de política
comercial, é claro que agora
vemos um risco muito maior e
real de se desencadear uma escalada de barreiras comerciais
em todo o mundo”, afirmou
Azevêdo, em uma reunião
especial para tratar sobre as recentes tensões comerciais após
a decisão dos Estados Unidos
de anunciar um aumento nas
tarifas de importação de aço
e alumínio.
“Não podemos ignorar este
risco e peço a todas as partes
que considerem e reflitam
profundamente sobre esta situação. Uma vez que tomarmos
esse caminho, será muito difícil
mudar de direção. [A política
do] olho por olho nos deixará
todos cegos e o mundo em profunda recessão”, acrescentou o
diplomata brasileiro.
Após a decisão protecionista do governo do presidente

José Cruz/ABr

Guerra comercial pode levar Ociosidade na indústria é a
à uma profunda recessão menor desde julho de 2015

Futuro: +0,01% Pontos: 86.520
Máxima (pontos): 86.910 Mínima (pontos): 85.685. Global 40
Cotação: 882,958 centavos de
dólar Variação: +0,02%.

Dólar comercial no balcão Compra: R$ 3,2470 Venda: R$ 3,2475
Variação: -0,11% - Dólar Paralelo
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43
Variação: -0,19% - Dólar Ptax
Compra: R$ 3,2576 Venda: R$
3,2582 Variação: -0,1% - Dólar
Turismo Compra: R$ 3,2970
Venda: R$ 3,3930 Variação:
-0,21% - Dólar Futuro (abril)

O secretário estadual de
Saúde de São Paulo, David Uip,
disse ontem (5) que não há registros de que o vírus da febre
amarela circule por meio do
mosquito Aedes aegypti, o que
poderia fazer com que a doença
migrasse para área urbana.
Segundo ele, a possibilidade é
constantemente checada pelos
especialistas do estado. “Há
uma vigilância no estado inteiro
para saber se o Aedes aegypti,
que é o transmissor da febre
amarela urbana, está infectado
ou não. Nesse momento, não
encontramos nenhum caso”,
ressaltou após participar da
abertura de um simpósio sobre
a doença.
A meta é imunizar toda a
população do estado contra a
febre amarela. Em janeiro e fevereiro, 6,6 milhões de paulistas
tomaram a vacina. Ao longo do
ano passado, 7,4 milhões de
pessoas foram imunizadas. O
governo estadual estuda, agora,
estratégias para fazer a imunização em áreas de litoral como a
Baixada Santista. A região é um

Ag.Assembleia

-feira (8). E que construção da
sua candidatura vem acontecendo ao longo dos meses e só
depende agora do aval formal
da cúpula do partido. “Muitos
colegas, parte da sociedade
civil, alguns empresários estão
vendo nossa gestão na Câmara,
essa coragem de enfrentar temas
de muitos anos atrás. Agora é
esperar a convenção”, afirmou
em entrevista ao programa 90 Minutos, do apresentador José Luiz
Datena, na Rádio Bandeirantes.
Para ele, a população está
cansada da polarização entre PT
e PSDB, que desde a redemocratização se revezam na Presidência. “As pesquisas mostram uma
rejeição contra esses partidos”,
declarou. Maia também afirmou
que o próximo presidente terá
que ter “coragem” para enfrentar
temas com pouco apelo popular,
como a reforma da Previdência
(AE).

Secretário estadual de Saúde,
David Uip.

dos locais para os quais o vírus
está se deslocando. “A Baixada
Santista é complexa, há uma
população flutuante de fim de
semanas, feriado e férias. Então,
é uma estratégia especial, que
tem que ser particularizada”,
enfatizou Uip.
O maior número de ocorrências foi em Mairiporã (46,5%)
e Atibaia (17%), municípios
que respondem por quase
dois terços dos casos de febre
amarela silvestre no estado. De
acordo com a secretaria, ações
de vacinação estão em curso
desde o ano passado nos dois
municípios (ABr).

ANP recebe 20 inscrições para
participação na 15ª rodada
Rio - A Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) recebeu
20 inscrições de empresas para
participação na 15ª Rodada,
17 para concorrer por blocos
marítimos e quatro, para blocos
terrestres. A Petrobras está
habilitada a participar das duas
disputas. Na semana passada,
14 já tinham sido aprovadas.
Ontem (5), foram mais seis CNOCC, Ecopetrol, Petrogal,
Queiroz Galvão, Statoil e Wintershall.
Além delas, foram habilitadas
a participar da concorrência
por blocos marítimos a BP,
Chevron, Exxomobil, Murphy,
Petronas, Premier Oil, QPI,
Repsol, Shell e Total. Para a
disputa de áreas em terra,
estão habilitadas a Cobra,
Parnaíba, Rosneft e Petrobras.
A brasileira Ouro Petro teve a
inscrição reprovada por falta
de documentos e por não ter
pagado taxa de participação.
“Cumpridas as exigências
estabelecidas no edital, e tendo
a inscrição julgada e aprovada
pela Comissão Especial de
Licitação, a empresa poderá
apresentar ofertas somente

Cotação: R$ 3,2515 Variação:
-0,31% - Euro (18h35) Compra:
US$ 1,2335 Venda: US$ 1,2335
Variação: +0,15% - Euro comercial
Compra: R$ 4,0000 Venda: R$
4,0020 Variação: -0,1% - Euro
turismo Compra: R$ 3,9670 Venda: R$ 4,1600 Variação: estável.
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Natal/Rio - O ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles,
negou que tenha se aproximado
do governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, para discutir a
candidatura enquanto vice numa
possível chapa à Presidência da
República encabeçada por Alckmin. Meirelles confirmou que
irá se posicionar sobre mudança
de partido e disputa eleitoral em
abril, quando finda o prazo da
janela partidária. “Em um mês,
eu anuncio essa decisão e apresento meus projetos. Depende
de uma série de avaliações que
estou fazendo, incluindo sobre
eleitorado”, declarou.
O ministro é cogitado pelo
MDB, partido do presidente
Michel Temer, a ingressar na
legenda para disputar a candidatura como vice-presidente na
chapa que poderá ser formada
com o PSDB. “A eleição deste
ano definirá quais os caminhos

Pedro Ladeira/Folhapress

Enquanto Meirelles nega, Maia confirma SP: monitoramento descarta
febre amarela urbana
pré-candidatura à Presidência

Plataforma P-61 em atividade
na Bacia de Campos.

para os blocos localizados nos
setores para os quais tenha
efetuado o pagamento de taxa
de participação e aportado
garantia de oferta”, informou
a ANP em nota.
Ao todo, serão oferecidos 70
blocos nas bacias sedimentares
marítimas do Ceará, Potiguar,
Sergipe-Alagoas, Campos e
Santos e nas bacias terrestres
do Parnaíba e do Paraná, totalizando 95,5 mil km2 de área.
A oferta de áreas em mar e em
terra ocorrerá separadamente
pela primeira vez (AE).
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