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“As nações democráticas 
e de economia de 
mercado são mais ricas 
e mais fortes. São ricas 
por serem democráticas 
e não democráticas por 
serem ricas”.
Ulysses Guimarães (1916/1992)
Político brasileiro

Infl ação está em níveis “confortáveis”, 
diz ata do Copom

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central (BC) considera que a infl ação está em níveis 
“apropriados ou confortáveis”. A informação, divul-
gada ontem (12), consta da ata da última reunião do 
comitê, que decidiu na semana passada manter a taxa 
básica de juros, a Selic, em 6,5% ao ano, o mínimo 
histórico. “Diversas medidas de infl ação subjacente 
[ação que procura captar a tendência dos preços, 

desconsiderando variações temporárias] se encontram 
em níveis apropriados ou confortáveis, inclusive os 
componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à 
política monetária [defi nição da taxa Selic]”, diz a ata.

O Copom, mais uma vez, optou por não dar indica-
ções sobre as próximas reuniões para defi nir a Selic. 
“Todos concordaram que a atual conjuntura recomenda 
manutenção de maior fl exibilidade para condução da 
política monetária, o que implica abster-se de fornecer 
indicações de seus próximos passos. Os membros do 
Copom [diretoria do BC] reforçaram a importância de 

enfatizar o compromisso de conduzir a política monetária 
visando a manter a trajetória da infl ação em linha com 
as metas”, destaca o comitê. Com relação ao cenário 
externo, o Copom avaliou que permanece desafi ador, 
mas com alguma redução e alteração do perfi l de ris-
cos” para a infl ação no Brasil. “Diminuíram os riscos 
de curto prazo associados à normalização das taxas de 
juros em algumas economias avançadas. Por outro lado, 
aumentaram os riscos associados a uma desaceleração 
da economia global, em função de diversas incertezas, 
como as disputas comerciais e o Brexit” (ABr). 

A produção brasileira 
de grãos do período 
2018/2019, segundo 

o 5º levantamento realizado 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
divulgado ontem (12), deve 
alcançar 234,1 milhões de 
toneladas. Se comparado com 
a safra passada, o crescimento 
deverá ser de 6,5 milhões de t, 
o que representa um volume 
2,8% superior. O incremento 
de 910,5 mil hectares, ou 1,5% 
a mais em relação com a safra 
2017/18, também contribuiu 
para os 62,6 milhões de hec-
tares estimados para a área 
plantada.

Conab atualiza safra com 
registro de 234 milhões 
de toneladas de grãos

Segundo o levantamento, a 
produtividade supera a marca 
positiva anterior, mesmo em 
meio à falta ou ocorrência 
de chuvas pontuais, além da 
incidência de temperaturas 
elevadas em algumas regiões 
de maior produção. O grau de 
efi ciência produtiva média do 
país deve passar dos 3.692 para 
3.738 kg/ha. O maior destaque 
do estudo, no entanto, é o 
algodão que registrou grande 
concentração de plantio em 
janeiro, em função do bom 
desempenho das cotações da 
pluma. 

Também novas áreas foram 
incorporadas ao processo 

produtivo em detrimento de 
outras culturas. A estimativa 
é de aumento de 27,9% na 
produção e 33% na área. Com 
isso, os números estão em 3,8 
milhões toneladas e 1,6 milhão 
de hectares, respectivamente. 
Já a soja, o milho primeira safra, 
o arroz e o feijão não tiveram 
o mesmo desempenho. A le-
guminosa deve reduzir 3,3%, 
atingindo 115,3 milhões de 
toneladas, mas com aumento 
na área de 1,9%. 

O fator responsável é a 
redução da produtividade, 
ocasionada por adversidades 
climáticas em alguns esta-
dos. O milho primeira safra 

também perde em produção, 
atingindo 26,5 milhões de 
toneladas e a área cultivada 
reduz 1,2%. Mas, se acrescida 
da segunda safra, a produção 
total poderá alcançar 91,7 
milhões de toneladas, 13,6% 

a mais que em 2017/18.
O arroz, com concentração 

maior no Sul do país, esteve 
mal situado no mês passado e 
também neste levantamento 
apresentou um percentual 
de 11,3% de perdas frente à 

safra anterior, ficando em 
10,7 milhões de toneladas. O 
feijão primeira safra sofreu 
igualmente, com registro de 
10,6% a menos, refletindo 
numa produção de 1 milhão 
de toneladas (AI/Conab).

A produtividade supera a marca positiva anterior, mesmo em meio à falta

ou ocorrência de chuvas pontuais.

Na terceira semana após a 
tragédia do rompimento da 
barragem Mina Córrego do Fei-
jão, em Brumadinho, a Defesa 
Civil de Minas Gerais busca 
concluir o levantamento de 
quantas casas foram atingidas 
pelo acidente. O boletim mais 
recente mostra que, além dos 
165 mortos e dos 155 desa-
parecidos, 138 pessoas estão 
desabrigadas. Essas famílias 
foram acomodadas em hotéis 
e pousadas de Brumadinho e 
cidades vizinhas, incluindo Belo 
Horizonte. 

Na lista de desabrigados 
estão moradores das comuni-
dades Vila Ferteco, Córrego do 
Feijão e Parque da Cachoeira. 
Dados ainda não existem. “A in-

dividualização das residências 
atingidas está em andamento”, 
informou a Defesa Civil. Nem 
todos os desabrigados perde-
ram suas casas. Há pessoas que 
foram acomodadas em hotéis e 
pousadas porque viviam na área 
que foi interditada.

Pelos dados do município, 
cerca de 300 pessoas eram mo-
radores do povoado de Córrego 
do Feijão. Esse número inclui 
as pessoas que viviam na Vila 
Ferteco, que integra o povoado 
e é composta por poucas edifi -
cações. Parque da Cachoeira, 
por sua vez, é um bairro de 
Brumadinho. No local, viviam 
aproximadamente 1,5 mil pes-
soas, e lá foi o local onde mais 
casas foram afetadas (ABr).

Cerca de 300 pessoas eram moradores do povoado

de Córrego do Feijão.

O ministro-chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), general Augusto Heleno, 
afi rmou ontem (12) que há 
entidades e ONGs estrangeiras, 
além de autoridades interna-
cionais que querem interferir 
no tratamento dispensando à 
Amazônia brasileira. Segundo 
ele, o tema é de “soberania” 
nacional. “[Da] Amazônia bra-
sileira quem cuida é o Brasil”. 

“Não vou me meter na 
Amazônia colombiana, eles 
fazem o que eles quiserem. Na 
Amazônia peruana eles fazem 
o que eles quiserem, desde 
que o que for feito não afete a 
integridade ecológica da nossa 
Amazônia”, disse o general. 
Para ele, cada país deve ser 
responsável por sua soberania. 
“O Brasil não dá palpite no 
deserto do Saara, na Floresta 
da Ardenas, no Alasca, cada 
país cuida da sua soberania. 
Eu estou preocupado que o 
sínodo não entre em assuntos 
que são afetos a soberania”.

O ministro respondeu a per-
guntas sobre as discussões no 
Sínodo Extraordinário de Bis-
pos sobre a Amazônia, organiza-
do pela Igreja Católica, que ocor-
rerá em outubro, no Vaticano. 
As discussões no Sínodo serão 
em torno do tema ‘Amazônia: 
novos caminhos para a Igreja e 
por uma ecologia integral’. “O 

Ministro-chefe do GSI, general 

Augusto Heleno.

Nota do Ministério da Saúde 
que autoriza a compra de apa-
relhos para aplicação de ele-
trochoque em pacientes com 
distúrbios mentais no âmbito 
do SUS, está sob análise interna 
e ainda precisa de validação. 
O texto foi elaborado pelo 
coordenador-geral de Saúde 
Mental, Álcool e Outras Drogas, 
Quirino Cordeiro Júnior, e co-
locado em consulta no Sistema 
Eletrônico de Informação para 
análise interna e posterior ajus-
te e validação do departamento 
e do gabinete da secretaria 
responsável pelo tema.

A medida não está em vigor. 
“Portanto, a nota não é uma con-
solidação da Política Nacional 
de Saúde Mental, de como ela 
será, e sim uma discussão sobre 
como a política está”, destacou 
a pasta, em comunicado. A nota 
estabelece que quando se trata 
de oferta de tratamento efetivo 

O texto-base da reforma da 
Previdência foi concluído pela 
equipe de governo e agora 
aguarda a análise do presi-
dente Jair Bolsonaro, ainda 
internado no Hospital Albert 
Einstein. Segundo o secretá-
rio especial da Previdência e 
Trabalho, Rogério Marinho, 
que esteve ontem (12) reunido 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, em Brasília, 
o presidente dará a palavra 
fi nal sobre o projeto que será 
enviado à Câmara. 

“Evidente que existem pon-
tos que serão levados à presen-
ça do presidente para que ele 
possa tomar sua posição, possa 
defi nir de que forma isso possa 
chegar à Câmara”, disse Mari-
nho, que não adiantou como 
fi cou o texto da reforma, mas 
disse que foi construído com 
avaliação das diversas áreas do 
governo, além da contribuição 

Secretário da Previdência e 

Trabalho, Rogério Marinho.

El Chapo é condenado
O narcotraficante mexicano 

Joaquín “El Chapo Guzmán” foi 
condenado ontem (12) por um 
tribunal de Nova York. O veredicto 
foi anunciado após seis dias de 
deliberações e um julgamento 
que durou três meses. El Chapo, 
61, foi considerado culpado de 10 
acusações de tráfi co de drogas 
e de armas, associação ao crime 
organizado e lavagem de dinheiro, 
o que deve levá-lo a cumprir pena 
perpétua em uma prisão de segu-
rança máxima nos Estados Unidos.

A Alemanha necessitará 
de 266 mil novos imigrantes 
por ano, nos próximos 40 
anos, para compensar o en-
velhecimento da população 
e cobrir as necessidades de 
mão de obra, revela um estu-
do apresentado  ontem (12) 
pela Fundação Bertelsmann. 
Espera-se que até 2060 che-
guem à Alemanha 114 mil 
pessoas de outros países da 
UE e seria preciso, além disso, 
somar a chegada de outros 152 
mil imigrantes de terceiros 
países a cada ano.

Os autores do estudo, Johann 
Fuchs e Alexander Kubis, do 
Instituto para Estudos sobre 
o Mercado de Trabalho, e Lutz 
Schneider, da Universidade de 
Coburg, assumem que a taxa 
de natalidade na Alemanha 
aumentará, assim como o 
número de pessoas que traba-
lharão depois de 60 anos. No 

Filipinas cogita 
mudar seu nome 

O presidente das Filipinas, 
Rodrigo Duterte, afi rmou que 
está cogitando a possibilidade 
de mudar o nome do país asiá-
tico para “Maharlika”, uma pa-
lavra local que signifi ca “criado 
nobremente”. A ideia de alterar 
o nome do país para “Maharli-
ka” já tinha sido cogitada pelo 
ex-ditador Ferdinand Marcos, 
que governou as Filipinas entre 
1965 e 1986.

Em um discurso, Duterte 
afi rmou que o ex-líder fi lipino 
“estava certo” em propor a 
mudança do nome da nação, 
já que foram os espanhóis que 
batizaram o país de “Filipinas”, 
no século 16. A denominação foi 
uma homenagem ao rei Filipe 
II. “Vamos mudar isso um dia. 
Marcos estava certo. Ele queria 
mudar o nome para Maharlika, 
porque é uma palavra na língua 
malaia”, disse Duterte. O atual 
presidente fi lipino é um grande 
admirador de Marcos (ANSA).
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Texto da reforma da Previdência 
está pronto e aguarda Bolsonaro

a imprensa na semana passada. 
Nessa minuta, o governo pro-
poria idade mínima única de 65 
anos para homens e mulheres. 
Além disso, a minuta de projeto 
ainda previa um mínimo de 20 
anos de contribuição para o 
trabalhador receber 60% da 
aposentadoria chegando, de 
forma escalonada, até o limite 
de 40 anos, para o recebimento 
de 100%. 

Perguntado sobre quando 
o projeto será apresentado à 
sociedade, Marinho respondeu 
que isso vai ocorrer o mais 
rapidamente possível.

“Vamos aguardar que o pre-
sidente convalesça, que ele 
esteja em plena condição de 
exercício do seu mandato, que 
eu espero que seja amanhã ou 
sexta-feira, e, apresentado [o 
texto] ao presidente, ele vai 
defi nir o prazo”, disse o secre-
tário (ABr).

de economistas e observação 
ao projeto enviado pelo ex-
-presidente Michel Temer ao 
Congresso.

Marinho disse que o texto 
fi nal é “bem diferente” da mi-
nuta do projeto que vazou para 

Defesa Civil conta casas 
atingidas em Brumadinho

Quem ‘cuida’ da Amazônia 
brasileira é o Brasil

que eu acho que tem que ser 
uma preocupação nossa é não 
deixar que entidades estrangei-
ras, ONGs estrangeiras, chefes 
de Estado estrangeiros, às vezes 
por trás dessas ONGs, queiram 
dar palpite em como deve ser 
tratada a Amazônia brasileira”, 
afi rmou Heleno.

Segundo o ministro Augusto 
Heleno, o Brasil tem políticas 
sustentáveis adequadas e que 
devem ser respeitadas. “Nós 
sabemos o que tem que fazer 
(sic). Nós sabemos fazer de-
senvolvimento sustentável, 
segurar o desmatamento. 
Nós somos o país que menos 
desmatou no mundo até hoje. 
A gente fi ca engolindo umas 
coisas que não tem que engo-
lir”, disse (ABr).

Compra de aparelhos de 
eletrochoque sob análise

a pacientes com transtornos 
mentais, “há que se buscar ofe-
recer no SUS a disponibilização 
do melhor aparato terapêutico 
para a população”. O documento, 
em seguida, cita como exemplo 
a eletroconvulsoterapia.

O Conselho Federal de Psico-
logia manifestou repúdio à nota 
técnica do Ministério da Saúde, 
informando que o teor do do-
cumento aponta um retrocesso 
nas conquistas estabelecidas 
com a reforma psiquiátrica, 
considerada pela entidade 
marco na luta antimanicomial. 
“A nota apresenta, entre outras 
questões que desconstroem a 
política de saúde mental, a indi-
cação de ampliação de leitos em 
hospitais psiquiátricos e comu-
nidades terapêuticas, dentro da 
Rede de Atenção Psicossocial, 
incentivando assim o retorno à 
lógica manicomial”, destacou o 
conselho (ABr).

Cena de “Um 

Estranho 

no Ninho”, 

com Jack 

Nicholson, 

mostra a 

violência a 

qual pacientes 

eram 

submetidos 

nos 

manicômios.

Alemanha: 266 mil imigrantes 
anuais nos próximos 40 anos

entanto, um aumento da idade 
de aposentadoria aos 70 anos, 
e a presença das mulheres 
no mercado de trabalho, as 
necessidades de mão de obra 
não poderão ser cobertas sem 
imigrantes.

“A imigração é uma das cha-
ves do êxito futuro. A Alemanha 
precisa de trabalhadores qua-
lifi cados também provenientes 
de regiões de fora da Europa”, 
disse Jörg Dräger, membro 
da Fundação Bertelsmann. 
A informatização, segundo o 
estudo, não reduzirá as ne-
cessidades de mão de obra 
mas, ao contrário, aumentará 
a demanda de trabalhadores 
altamente qualifi cados. A longo 
prazo, haverá uma redução 
da escassez de pessoal com 
formação universitária, mas 
se agravará a de trabalhadores 
com formação técnica intermé-
dia (Agência EFE).


