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“Eu sou essa gente 
que se dói inteira 
porque não vive só 
na superfície
das coisas”.
Rachel de Queiroz (1910/2003)
Escritora brasileira

Produção de petróleo e gás caiu 2,3% 
em novembro

Rio - A produção de petróleo e gás no Brasil em 
novembro atingiu 3,274 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boe/d). O número representa 
queda de 2,3% em comparação ao mês anterior e 
queda de 1% ante igual período do ano anterior. 
Os dados foram divulgados ontem 3, pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP). Aqueda se deve princi-
palmente à realização de paradas para manutenção 

no FPSO Cidade de Ilhabela, no campo de Sapinhoá, 
e nas plataformas P-18 e P-37, no campo de Marlim. 
A produção de petróleo no período foi de 2,567 mi-
lhões de barris de petróleo por dia (bbl/d), queda 
de 1,8% na comparação com o mês anterior e 1,1% 
menor ante novembro de 2017. Já a produção de gás 
natural foi de 112 milhões de m3 por dia, recuo de 4% 
ante outubro e de 0,9% frente a novembro de 2017.

A produção do pré-sal em novembro totalizou 1,817 
milhão de boe/d, uma redução de 1,3% em relação 
ao mês anterior. Foram produzidos 1,45 milhão de 

barris de petróleo por dia e 58,4 milhões de metros 
cúbicos diários de gás natural por meio de 86 poços. 
A participação do pré-sal na produção total nacional 
em novembro foi de 55,5%.

O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior 
produtor de petróleo e gás natural. Produziu, em 
média, 903 mil bbl/d de petróleo e 38,2 milhões de 
m3/d de gás natural. Os campos marítimos produ-
ziram 95,8% do petróleo e 81% do gás natural. Os 
campos operados pela Petrobras produziram 93,7% 
do petróleo e gás natural total (AE).

O presidente Jair Bolso-
naro reuniu sua equipe 
ministerial na manhã 

de ontem (3), para afi nar o 
discurso e defi nir medidas 
gerais que serão adotadas 
pelas 22 pastas. O ministro da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
disse que o governo vai fazer 
uma varredura em todos os 
conselhos vinculados à admi-
nistração federal e nos imóveis 
próprios e alugados pela União 
nos estados. Um levantamento 
preliminar indica que o gover-
no federal tem cerca de 700 mil 
imóveis em todo o país, além 
de prédios alugados. 

A ideia é juntar os órgãos 
federais para reduzir custos 
de manutenção. Para ele, é 
um “contrassenso absoluto” 
a União ter 700 mil imóveis 

Bolsonaro faz reunião 
com ministros para 
alinhar ações de governo

e ainda alugar prédios. “Cada 
ministro deverá fazer um le-
vantamento de todos os imóveis 
existentes, principalmente nos 
estados e nas capitais, com o 
objetivo de racionalização do 
uso dessas estruturas”, afi rmou 
o ministro. O governo deve criar 
em cada capital uma “Casa 
Brasil” para reunir as represen-
tações da administração federal 
nos estados. “O objetivo é racio-
nalizar e depois permitir a venda 
desses imóveis”, argumentou.

A composição e o papel de 
todos os conselhos serão revisa-
dos para evitar sobreposição de 
funções. Criado no governo do 
ex-presidente Lula, o Conselho 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (CDES), por exem-
plo, já foi extinto por medida 
provisória. “Conta-se a casa das 

centenas de conselhos. Todos 
eles com volume muito grande 
de pessoas, o que traz custos 
para a administração pública 
e, em muitos momentos, eles 
se sobrepõem, sendo repetidos 
em ministérios diferentes con-
selhos que às vezes têm quase a 
mesma função”, afi rmou.

Outra orientação do presiden-
te foi para que os ministros pre-
encham os cargos de segundo 
e terceiro escalões, bem como 
os espaços federais nos estados 
seguindo os mesmos critérios 
que nortearam a defi nição dos 
ministros “O que ocorria em 
governos anteriores era que as 
indicações e nomeações ocor-
riam dentro da Casa Civil sem 
guardar conexão e identidade 
com o que cada ministério tinha 
de políticas públicas”. A palavra 

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo vai fazer uma varredura em todos 

os conselhos vinculados à administração federal e nos imóveis próprios e alugados pela União.

fi nal será dos ministros de cada 
pasta. “O ministro receberá a 
indicação, vai analisar, avaliar 
a sintonia entre as ações do go-
verno e aquilo que o ministério 
está construindo em políticas 
públicas”.

Ao ser questionado sobre 

a exoneração de mais de 300 
funcionários que ocupavam 
cargos comissionados da Casa 
Civil desde gestões anteriores, 
Onyx afi rmou que não se trata 
de uma “caça às bruxas”. “Jus-
tamente para não ser decidimos 
exonerar todos”, afi rmou. A 

reocupação desses cargos 
pelos antigos funcionários 
dependerá de critérios técni-
cos, de competência e de uma 
avaliação sobre as condições 
da indicação de seus nomes 
para os respectivos cargos 
(ABr).

Objetivo da Chang’e-4 é estudar estrutura da superfície lunar.

A sonda chinesa Chang’e-4 
aterrissou ontem (3) na face 
oculta da Lua, aquela que não 
se vê a partir da Terra, um feito 
inédito na história da exploração 
espacial. O pouso no satélite 
natural, também chamado de 
alunagem, foi confi rmado pela 
Administração Espacial Nacio-
nal da China (CNSA), segundo 
a qual a operação foi realizada 
com ajuda do satélite Queqiao, 
que enviou as fotos da face 
oculta da Lua e será responsável 
pela transmissão de sinais entre 

a Terra e a Chang’e-4.
A sonda foi lançada em 7 de 

dezembro, do sul da China, 
que vê suas ambições espaciais 
se concretizando no mesmo 
ano em que se comemora o 
50º aniversário do histórico 
desembarque da missão Apolo 
11, que levou o americano Neil 
Armstrong a se tornar o primei-
ro homem a pisar em solo lunar. 
A Chang’e-4, que contém um 
robô, estudará a composição 
dos minerais e a estrutura da 
superfície lunar (ANSA).

Tarifa de metrô e trens 
A Secretaria de Estado dos Trans-

portes Metropolitanos informa 
que a tarifa básica do transporte 
público por trens e metrô passará 
para R$ 4,30, a partir do próximo 
dia 13. O percentual de aumento é 
baseado na infl ação acumulada em 
2018, de acordo com o IGP-M. As 
gratuidades para idosos, estudan-
tes, portadores de necessidades 
especiais e desempregados serão 
mantidas.

A expectativa é de que os segmentos automotivos cresçam 10,1% 

em 2019.

A venda de automóveis, co-
merciais leves, ônibus e cami-
nhões no país cresceu 14,60% 
no ano passado em relação a 
2017, com 2.566.235 unidades 
emplacadas. É o segundo ano 
seguido de crescimento. No 
ano passado, estes segmentos 
apresentaram crescimento de 
9,23%. O dado foi divulgado 
ontem (3) pela Fenabrave. No 
mês, estes segmentos cresce-
ram 1,70% e, na comparação 
com o mesmo mês de 2017, o 
aumento foi de 10,33%.

Considerando apenas au-
tomóveis e comerciais leves 
(picapes e furgões), houve alta 
de 13,74% no ano passado na 
comparação com 2017, com o 
emplacamento de 2.470.654 
unidades. A expectativa para 
este ano é de aumento de 11% 
nestes dois segmentos. Em 
relação ao emplacamento de 

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, vai apresentar 
até a próxima segunda-feira (7) 
a proposta de reforma da Previ-
dência, que deverá ser sugerida 
pelo governo do presidente Jair 
Bolsonaro e submetida ao Con-
gresso Nacional. A disposição é 
que os parlamentares analisem 
a proposta assim que retorna-
rem do recesso em fevereiro.

A informação foi confi rmada 
pelo ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, logo depois 
da primeira reunião ministe-
rial da gestão Bolsonaro com 
a presença de todo primeiro 
escalão. “Guedes vai apresen-
tar a proposta até o início da 
próxima semana. Nós vamos 
fazer a reforma”. A equipe do 
governo tem admitido diversas 
possibilidades sobre o tema, 
inclusive o aproveitamento de 
itens do texto que havia sido 
submetido ao Legislativo pelo 
ex-presidente Michel Temer. 

O esforço, segundo ministros 
de Bolsonaro, é para que as 
mudanças na legislação avan-
cem. Na próxima terça-feira 
(8) há uma nova reunião do 
presidente da República com 
os ministros. Nela, será feita 
a apresentação do texto da 

Governador do Rio de Janeiro, 

Wilson Witzel.

O governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel, reafi r-
mou ontem (3) que tratará 
como terrorista qualquer um 
que portar fuzil ou armas 
de grosso calibre sem estar 
uniformizado. Em discurso 
durante a solenidade de posse 
do secretário de Polícia Militar, 
Rogério Figueredo, no Batalhão 
de Polícia de Choque, Witzel 
voltou a defender uma política 
de enfrentamento por parte 
da polícia, e garantiu que o 
combate ao crime organizado 
se dará de forma muito dura.

“Quem usa um fuzil e não 
está envergando um uniforme 
é inimigo, quem usa um fuzil 
e quer dominar um território 
é um terrorista, e assim será 
tratado”. O estado colocará a 
Defensoria Pública a serviço 
da tropa, deixando claro que 
policiais envolvidos em casos 
de mortes em confronto terão 
ampla defesa. “Não temam, 
ajam, treinem e executem a 
sua missão com tranquilidade. 
Vocês serão defendidos”.

Declaração em vídeo gerou 

polêmica nas redes sociais.

A nova ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos Hu-
manos, Damares Alves, gerou 
polêmica ontem (3) após um 
vídeo em que afi rma que o Bra-
sil vive uma “nova era” em que 
“menino veste azul e menina 
rosa” circular nas redes sociais.  
“É uma nova era no Brasil: me-
nino veste azul e menina veste 
rosa”, disse a ministra.

Já no fi nal da declaração, a 
pastora evangélica é aplaudi-
da pelo público presente em 
uma sala. Damares assumiu o 
ministério do governo de Jair 
Bolsonaro na quarta-feira (2). 
Em seu discurso, a também 
advogada chegou a afi rmar que 
durante os próximos quatro 
anos de mandato “menina será 
princesa e menino, príncipe”. 
A declaração, segundo ela, é 
um aviso contra a “doutrinação 
ideológica”. 

“Ninguém vai nos impedir de 
chamar as meninas de prince-
sas e os meninos de príncipes. 
Vamos acabar com o abuso da 
doutrinação ideológica”, ressal-
tou. A nova ministra ainda fez 
um alerta aos pedófi los e contra 
o turismo sexual: “Atenção pe-
dófi los de plantão: a brincadeira 
acabou, Bolsonaro é presiden-
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Ministro da Economia,

Paulo Guedes.

Venda de veículos novos cresceu 
14,6% no último ano

alta mais moderada, porém, 
em função da melhora, mais 
acentuada, da economia e 
da confi ança do consumidor 
e investidores, ao longo do 
ano, o desempenho do setor 
automotivo foi maior do que 
o esperado”, disse Alarico As-
sumpção Júnior, presidente da 
entidade.

No mês de dezembro, a venda 
de todos os segmentos regis-
trou alta de 3,36% na compara-
ção com novembro, totalizando 
331.153 emplacamentos. Com 
relação a dezembro de 2017, 
o crescimento foi de 9,93%. 
Já os emplacamentos de car-
ros e comerciais leves somou 
225.001 unidades licenciadas 
em dezembro, com crescimen-
to de 1,67%, se comparada ao 
mês de novembro, e de 9,85% 
na comparação a dezembro do 
ano passado (ABr). 

todos os segmentos somados 
(automóveis, comerciais leves, 
caminhões, ônibus, motocicle-
tas, implementos rodoviários 
e outros veículos), o aumento 
foi de 13,58% em 2018, com a 

venda de 3.653.500 unidades. 
Para 2019, a expectativa é 

de que todos os segmentos 
automotivos apresentem cres-
cimento de 10,1%. “Iniciamos 
2018 com uma expectativa de 

Sonda chinesa faz 1º pouso 
na face oculta da Lua

Proposta de reforma da 
Previdência até segunda

reforma da Previdência e cada 
ministro vai expor as medidas 
que pretendem adotar este mês.

A relação do Executivo com o 
Legislativo é tratada com caute-
la pelo governo. Onyx reiterou 
que Bolsonaro não vai interferir 
na campanha pela presidência 
da Câmara e do Senado. A deci-
são é justamente para suavizar 
as negociações entre os dois 
Poderes. “Todo o governo com 
alto grau de intervenção [nas 
questões do comando do Con-
gresso] erraram. O presidente 
Bolsonaro é um homem de 
muito diálogo”, afi rmou (ABr).

Meninos vestem ‘azul’
e meninas ‘rosa’

te”. Durante seu discurso, Da-
mares disse estar ciente de que 
o Estado é laico, mas lembrou 
que é “terrivelmente cristã”.

As declarações dos integran-
tes do novo governo têm causa-
do polêmica, desde o primeiro 
dia no poder, principalmente 
depois que Bolsonaro assinou 
uma MP retirando a população 
LGBT das diretrizes do Direitos 
Humanos. No novo documento, 
dentre as políticas e diretrizes 
destinadas à promoção dos di-
reitos humanos estão incluídos 
explicitamente somente “mu-
lheres, criança e adolescente, 
juventude, idoso, pessoa com 
defi ciência, população negra, 
minorias étnicas e sociais e 
Índio” (ANSA).

Witzel ameaça tratar 
como terrorista criminoso 

que usar fuzil

O governador anunciou que 
a Secretaria de PM vai criar o 
Departamento de Combate a Ho-
micídios. “Nós vamos aparelhar 
a secretaria com equipamentos 
e policiais para investigar quem 
quer que ouse atingir um policial 
das forças de segurança do esta-
do”, alertou. Em rápido pronun-
ciamento à imprensa, o coronel 
Rogério Figueredo afi rmou que 
uma das primeiras medidas de 
sua gestão à frente da pasta será 
a de aumentar o policiamento 
ostensivo nas ruas (ABr).


