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“A vida é uma tarefa que 
não pode ser dividida 
com ninguém”.
Rachel de Queiroz (1910/2003)
Escritora brasileira

Portos movimentaram 1,117 bilhão de 
toneladas de cargas em 2018

A movimentação de cargas no setor portuário apre-
sentou um crescimento de 2,7% em 2018, na compara-
ção com o ano anterior. Dados divulgados pela Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) mostram 
que, no ano passado, 1,117 bilhão de toneladas de cargas 
foram movimentadas em terminais públicos e privados.

Os portos públicos movimentaram 374 milhões de to-
neladas em 2018, um aumento de 2,6% em comparação 
com 2017, quando foram movimentados 365 milhões de 

toneladas. Já os terminais privados movimentaram 743 
milhões de toneladas no ano passado, um crescimento 
de 2,8% em relação a 2017 (723 milhões de toneladas).

Entre os portos públicos, o de Santos aparece na 
primeira posição, com 107,5 milhões de toneladas de 
cargas. Em segundo, está Itaguaí (RJ) com 56,6 milhões 
de toneladas. No terceiro lugar, Paranaguá (PR), com 
48,5 milhões de toneladas. Depois aparecem Rio Grande 
(RS), com 27,2 milhões de toneladas movimentadas, e 
Suape (PE), que movimentou 23,4 milhões de toneladas.

Já em relação aos privados, o terminal de Ponta da 

Madeira (MA) liderou a movimentação em 2018, com 
198,1 milhões de toneladas. Depois vem Tubarão (ES), 
com 103,9 milhões de toneladas. Em seguida, apare-
cem Tebar (SP), com 44,1 milhões de toneladas; Tebig 
(RJ), com 42,9 milhões de toneladas; e Ilha Guaíba 
(RJ), com 41,2 milhões de toneladas. A principal carga 
transportada foi o minério de ferro. “O setor portuário 
movimentou 407 milhões de toneladas dessa carga em 
2018. O minério de ferro, conforme os dados da Antaq, 
representa 36% do total movimentado por portos e 
terminais privados do país”, informou a agência (ABr).

O Ministério da Justiça 
publicou ontem (13), 
em edição extra do 

Diário Ofi cial da União, uma 
portaria tornando as regras 
para a visitação social de 
presos nos presídios federais 
de segurança máxima mais 
rígidas. O texto da Portaria 
nº 157 estabelece que, nestes 
estabelecimentos, as visitas 
sociais fi carão restritas ao 
parlatório e à videoconferên-
cia, sob supervisão, e com o 
exclusivo propósito de manter 
“os laços familiares e sociais”. 

No parlatório, os cônjuges, 
companheiros, parentes e 

Ministério da Justiça torna 
visitação em presídios 
federais mais rígida

amigos previamente autori-
zados a visitar o preso fi carão 
separados por um vidro, con-
versando com o uso de um 
interfone. Apenas os presos 
que tenham assinado acordo 
de colaboração com a Justiça e 
os casos previstos em lei rece-
berão tratamento diferenciado.

Em nota, o ministério ex-
plicou que, com a publicação 
da portaria, o Sistema Peni-
tenciário Federal passa a ter 
uma regra única. Até então, o 
diretor-geral do Departamento 
Penitenciário Nacional (De-
pen) ou os diretores dos presí-
dios federais podiam restringir 

as visitas sociais em pátio por 
meio de atos administrativos 
específi cos. “Com a mudança, 
a visita social em pátio passa 
a ser uma exceção à regra”, 
informa a pasta.

Os presos que, por 360 dias 
ininterruptos, apresentarem 
“ótimo comportamento” terão 
direito a voltar a receber as vi-
sitas no pátio de visitação, uma 
vez ao mês. O benefício deverá 
ser autorizado pelo diretor 
do estabelecimento penal, de 
forma devidamente fundamen-
tada em relatório. Os encontros 
poderão ser interrompidas ou 
suspensas caso os agentes 

penitenciários suspeitem que 
o preso e qualquer visitante 
estejam utilizando linguagem 

cifrada para transmitir mensa-
gens, ou que o visitante esteja 
aproveitando a ocasião para 

se comunicar com presos ou 
visitantes em outras cabines 
do parlatório (ABr).

“Com a mudança, a visita social em pátio passa a ser uma exceção

à regra”, informa a pasta.

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, reite-
rou ontem (13) que as reformas 
da Previdência e tributária são 
fundamentais na recuperação 
do equilíbrio fi scal e redução da 
dívida pública. Ele participou 
do ‘Seminário de Abertura do 
Ano de 2019’, que debateu os 
rumos da economia e as pers-
pectivas sobre a retomada de 
investimentos no país.

“A dívida pública é um peso 
na geração que vem depois de 
nós, rompe o pacto de gera-
ções, que já está rompido com 
o sistema previdenciário, onde 
os mais jovens trabalham para 
que os mais velhos tenham 
aposentadoria”, disse o vice-
-presidente. O texto-base da 
reforma da Previdência foi 
concluído pela equipe de go-
verno e agora aguarda a análise 
do presidente Jair Bolsonaro. 
Segundo o secretário da Pre-
vidência e Trabalho, Rogério 
Marinho, o presidente dará a 
palavra fi nal sobre o projeto que 
será enviado à Câmara. 

Para enfrentar a violência, 
o vice-presidente defendeu 
atenção especial para as ques-
tões sociais e de infraestrutura 
básica, em especial para as 
periferias “onde as populações 
são esquecidas pelo Estado”. 

Vice-presidente da República, 

Hamilton Mourão.

O governo de São Paulo 
transferiu 22 presos ontem 
(13) para penitenciárias fede-
rais. Todos são líderes da facção 
criminosa Primeiro Comando 
da Capital (PCC). Os detentos 
estavam no presídio de Presi-
dente Venceslau, no interior do 
estado. Entre os transferidos, 
está Marcos Hebas Camacho, 
o Marcola, considerado o 
principal líder da organização 
criminosa.

No pedido formulado à Justi-
ça pelo MP-SP, os promotores 
argumentam que investigações 
apontam para a existência de 
planos para tentar libertar 
Marcola. “Os alvos da ação já 
teriam gasto dezenas de mi-
lhões de dólares nesse plano, 
investindo fortemente em 
logística, compra de veículos 
blindados, aeronaves, material 
bélico, armamento de guerra e 
treinamento de pessoal”, afi rma 
o documento.

O resgate estaria sendo pla-
nejado, de acordo com o MP, 
por Gilberto Aparecido dos 
Santos, um aliado de Marcola 
conhecido como Fuminho. 
Gilberto fugiu da Casa de De-
tenção de São Paulo em 1999 
e, segundo as investigações, 
está atualmente estabelecido 
na Bolívia, de onde envia armas 

Marcos Willians Herbas 

Camacho, o Marcola,

em foto de 2005.

A atriz, cantora e diretora Bibi 
Ferreira, de 96 anos, morreu 
ontem (13) de enfarte em sua 
casa, no Rio de Janeiro. Segundo 
o empresário da atriz, Nilson 
Raman, Bibi reclamou de falta 
de ar e, no momento seguinte, 
já não respirava. “A gente sabia 
que, em algum momento, isso 
chegaria, porque faz parte do 
jogo. Às vezes, a gente, de forma 
egoísta, se prende muito em 
querer a pessoa sempre ali, mas 
tem que entender se a pessoa 
está bem naquilo que está vi-
vendo”, disse Raman. 

O empresário lembrou que, 
em nota divulgada em setembro 
do ano passado, Bibi comuni-
cou sua saída da vida pública. 
Em seu perfi l em uma rede 
social, Bibi, que era chamada 
de grande dama do teatro 
escreveu: “Nunca pensei em 
parar, essa palavra nunca fez 
parte do meu vocabulário, mas 
entender a vida é ser inteligen-
te. Fui muito feliz com minha 

A atriz, cantora e diretora Bibi Ferreira.

Carnaval de rua
A cidade de São Paulo recebe 

a maior quantidade de desfi les de 
blocos de carnaval de sua história. 
Vão desfi lar pelas ruas da capital 
516 blocos. Os desfi les ocorrerão 
entre os dias 23 de fevereiro e 10 de 
março. Serão 556 desfi les, em 300 
trajetos. A expectativa da prefeitura 
é que cinco milhões de pessoas par-
ticipem da folia. Dentre os blocos, 
85 já desfi lam há mais de 10 anos. 

Com pelo menos 36 casos 
de febre amarela confi rmados 
em humanos, no período entre 
dezembro de 2018 e janeiro 
deste ano, o Brasil poderia es-
tar vivendo uma terceira onda 
de surto da doença. O alerta 
foi divulgado esta semana pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). O país registra ainda, 
segundo a entidade, oito mortes 
confi rmadas por febre amarela 
no mesmo período.

Os casos se concentram em 11 
municípios de dois estados. Em 
São Paulo, foram confi rmadas 
infecções em Eldorado (16 ca-
sos), Jacupiranga (1), Iporanga 
(7), Cananeia (3), Cajati (2), 
Pariquera-Açu (1), Sete Barras 
(1), Vargem (1) e Serra Negra 
(1). No Paraná, dois casos foram 
confirmados em Antonina e 
Adrianópolis. Ainda de acordo 
com a OMS, entre os casos confi r-
mados em humanos, 89% deles 
foram identifi cados em homens 
com média de idade de 43 anos 
e pelo menos 64% dos infectados 
são trabalhadores rurais.

“Embora seja muito cedo para 
determinar se este ano apresen-
tará os altos números de casos 
em humanos observados ao lon-
go dos dois últimos grandes picos 
sazonais [o primeiro entre 2016 
e 2017 e o segundo entre 2017 

O Brasil poderia estar

vivendo uma terceira

onda de surto da doença.
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Marcelo Camargo/ABr

O presidente Jair Bolsonaro 
agradeceu ontem (13) por ter 
se recuperado da cirurgia para 
retirar a bolsa de colostomia, 
que precisou utilizar após ser 
vítima de um ataque durante a 
campanha eleitoral em setem-
bro do ano passado. “Foram 
três cirurgias e mais de um 
mês no hospital nesses últimos 
cinco (meses). Finalmente 
deixamos em defi nitivo o risco 
de morte após a tentativa de 
assassinato”, escreveu Bolso-
naro no Twitter.

“Só tenho a agradecer a Deus 
e a todos por fi nalmente poder 
voltar a trabalhar em plena 
normalidade”, completou o 
presidente, ao receber alta na 
manhã de ontem do Hospital 
Albert Einstein, após passar 
pela  terceira cirurgia de grande 
porte desde o ataque sofrido 
por ele em Juiz de Fora.

Minutos depois da alta, o 
porta-voz da presidência, 
Otávio Rêgo Barros, disse em 

Porta-voz da presidência, 

Otávio Rêgo Barros.
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Bolsonaro agradece a Deus 
por se recuperar de cirurgia

gresso, em especial a reforma 
da previdência.

Rêgo Barros disse que Bol-
sonaro está preocupado com 
o “timing” do envio das refor-
mas para o Congresso, porque 
entende que isso deve ser 
levado em consideração nas 
discussões que serão feitas. O 
porta-voz da presidência apro-
veitou a entrevista coletiva para 
desmentir notícias falsas que 
foram disseminadas durante os 
17 dias que o presidente esteve 
hospitalizado. 

Rêgo Barros negou, por 
exemplo, que a equipe médica 
tenha detectado qualquer sinal 
de câncer ou infecção em Bol-
sonaro. A agenda de viagens do 
presidente também segue sem 
alterações, segundo o porta-
-voz, com os Estados Unidos 
em março para se reunir com 
Donald Trump. Em abril, ele 
deve visitar o primeiro-ministro 
de Israel, Benjamin Netanyahu 
(Agência EFE).

entrevista coletiva que “os mé-
dicos prescreveram que ele se 
mantenha descanso e faça uma 
autoavaliação sobre receber ou 
não ministros”. Integrantes do 
governo esperavam a alta do 
presidente para terminar de 
defi nir as primeiras propostas 
que serão enviadas ao Con-

Morre no Rio a atriz e 
cantora Bibi Ferreira

carreira. Me orgulho muito de 
tudo que fi z. Obrigada a todos 
que de alguma forma estiveram 
comigo, a todos que me assisti-
ram, a todos que me acompa-
nharam por anos e anos. Muito 
obrigada! Bibi”.

Nascida em 1º de junho 
de 1922, a pequena Abigail 
Izquierdo Ferreira, mais co-
nhecida pelo nome artístico de 
Bibi Ferreira, era fi lha do ator 

Procópio Ferreira e da bailarina 
argentina Aída Izquierdo. Bibi 
tinha ascendência portuguesa, 
espanhola e argentina. Foi ca-
sada seis vezes e deixou uma fi -
lha, Teresa Cristina. Sua estreia 
no teatro ocorreu quando tinha 
24 dias de vida, na peça ‘Manhãs 
de Sol’, de Oduvaldo Vianna, 
substituindo uma boneca que 
desaparecera pouco antes do 
início do espetáculo (ABr). 

Reformas ‘abrirão caminho’ 
para o equilíbrio fi scal

Segundo Mourão, será promo-
vido um debate de alto nível em 
todas as questões que precisam 
de reformas e repaginação das 
leis.

“O presidente Bolsonaro 
colocou como primeira tarefa 
mudar a forma de fazer polí-
tica, a política do toma lá, dá 
cá. Rompeu com isso na cons-
tituição dos ministérios, onde 
procurou escolher os nomes 
mais capacitados, independente 
da origem”, disse. “Busca-se 
inaugurar uma nova maneira de 
relacionamento com Congresso, 
onde a política seja praticada em 
torno de ideias” (ABr).

Líderes do PCC transferidos 
para presídios federais

e drogas para o Brasil e outras 
partes do mundo.

Os promotores argumentam 
ainda que a transferência dos 
líderes do PCC vai difi cultar a 
articulação do grupo criminoso. 
“O afastamento e isolamento 
inédito da liderança da facção 
de suas bases criminosas e de 
seus faccionados comandados, 
e portanto, de sua ‘zona de 
conforto’, difi cultando assim 
que as ordens cheguem a ou-
tros faccionados”, diz o pedido 
(ABr).

Alerta para onda de surto 
de febre amarela no Brasil

e 2018], há indicações de que a 
transmissão do vírus continua a 
se espalhar em direção ao sul e 
em áreas com baixa imunidade 
populacional”, destacou a enti-
dade, por meio de comunicado.

A orientação da entidade, en-
viada a todos os estados-membros 
no último dia 25, é que os esforços 
para vacinação em áreas conside-
radas de risco sejam mantidos. 
A dose é indicada para todas as 
pessoas que visitam os estados do 
Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Roraima, Tocantins, 
Santa Catarina e São Paulo, além 
do Distrito Federal (ABr).


