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“Não odeies o teu 
inimigo, porque, se 
o fazes, és de algum 
modo o seu escravo. 
O teu ódio nunca será 
melhor do que a tua 
paz”.
Jorge Luis Borges (1899/1986)
Escritor argentino

Grupo de trabalho vai discutir revisão 
do contrato de Itaipu

O Ministério de Minas e Energia criou um grupo 
de trabalho para coordenar os estudos do processo 
de revisão do tratado da Hidrelétrica Binacional 
Itaipu. O grupo será  formado por membros da 
pasta de Minas e Energia e terá prazo de 60 dias 
para apresentar um plano de trabalho com as 
etapas necessárias para conclusão dos estudos. O 
trabalho recairá sobre o Anexo C do tratado, que 

trata da parte financeira do acordo. Assinado em 
1973, o ele prevê que, em 2023, haverá revisão 
dos valores para venda da energia produzida 
pela usina.

Tanto o Brasil quanto o Paraguai têm direito a 50% 
da energia produzida, mas parte da eletricidade des-
tinada ao país vizinho é vendida para o Brasil. Entre 
outros pontos, a discussão sobre a revisão do Anexo 
C vai recair sobre o custo da tarifa e a possibilidade 
de a energia da usina ser vendida a qualquer com-
prador, e não somente a Brasil e Paraguai. Depois 

dessa data, nova revisão só ocorrerá em 2073.
A energia vendida ao Brasil abastece clientes 

nas regiões Sul e Sudeste. Uma redução no volume 
ofertado ao Brasil ou o aumento no preço cobrado 
pela energia importada poderiam afetar a tarifa 
de energia elétrica no Brasil. A Usina de Itaipu 
Binacional é líder mundial na geração de energia 
limpa e renovável, com 20 unidades geradoras e 
14 mil MW de potência instalada. Atualmente, a 
usina responde por 17% do mercado brasileiro de 
eletricidade e 85% do consumo paraguaio (ABr).

O presidente Jair Bol-
sonaro e a equipe 
econômica do gover-

no decidiram que a proposta 
de reforma da Previdência 
fixará uma idade mínima de 
65 anos para aposentadoria 
de homens e 62 anos para 
mulheres, com um período 
de transição de 12 anos. 
A proposta de reforma do 
sistema previdenciário será 
encaminhada ao Congresso 
na próxima quarta-feira 
(20).

As informações são do 
secretário especial da Pre-

Previdência: governo fi xa 
idade mínima de 65 anos para 
homens e 62 para mulheres

vidência, Rogério Marinho, 
ao final da reunião com o 
presidente, no Palácio da 
Alvorada. Foram cerca de 
duas horas de reunião, com a 
participação dos ministros da 
Economia, Paulo Guedes; da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni; 
e da Secretaria de Governo, 
Carlos Alberto dos Santos 
Cruz.

Marinho disse que a equipe 
econômica defendeu uma 
idade mínima de 65 anos para 
homens e para mulheres. Já 
o presidente discordava da 
idade mínima das mulheres: 

queria 60 anos. Além disso, o 
tempo de transição desejado 
pelos economistas era de dez 
anos, algo também negociado 
por Bolsonaro, que queria 20 
anos de transição. No final, o 
consenso ficou em 12 anos.

Depois de assinar o texto da 
reforma, na próxima quarta-
-feira, Bolsonaro vai fazer um 
pronunciamento à nação para 
explicar a necessidade de 
mudar as regras para aposen-
tadoria no país. “O presidente 
fará um pronunciamento à 
nação, explicando de que 
forma essa nova Previdência 

vai ser encaminhada ao Con-
gresso para ser discutida. E 
esperamos que seja aprovada 
brevemente”, disse Marinho.

O governo calcula que a 
reforma vai permitir uma 

economia de R$ 1 trilhão 
nos próximos dez anos. Por 
se tratar de uma proposta 
de emenda constitucional 
(PEC), a reforma da Previ-
dência precisa ser votada 

em dois turnos na Câmara 
e depois no Senado, com 
apoio de no mínimo dois 
terços dos deputados e dos 
senadores em cada votação 
(ABr).

A proposta de reforma do sistema previdenciário será encaminhada ao

Congresso na próxima quarta-feira (20).

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
afi rmou ontem (14) que as 
suspeitas de que, nas últimas 
eleições, o PSL repassou re-
cursos eleitorais a candidatos 
“laranjas” são investigadas. 
Segundo ele, a apuração foi 
determinada pelo presidente 
da República e disse que as res-
ponsabilidades serão defi nidas.

“O presidente Jair Bolsonaro 
proferiu uma determinação e ela 
está sendo cumprida. Os fatos 
vão ser apurados e, após as in-
vestigações, eventuais respon-
sabilidades vão ser defi nidas”, 
disse o ministro após participar, 
em Brasília, de evento organi-
zado pela Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados (Enfam).

De acordo com informações 
publicadas na imprensa, o PSL 
é suspeito de repassar recursos 
públicos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha a 
candidaturas de “laranjas”. Em 
entrevista concedida à TV Re-
cord, Bolsonaro disse que apoia 
a investigação sobre fi liados 

Ministro da Justiça e 

Segurança Pública,

Sergio Moro.

Frango da Perdigão
A Anvisa proibiu a venda de al-

guns lotes de derivados de frango in 
natura da marca Perdigão. O motivo 
é a suspeita de contaminação por 
Salmonella enteritidis, bactéria que 
pode provocar infecção gastrointes-
tinal, quadro que tem como prin-
cipais sintomas dores abdominais, 
diarreia, febre e vômito. O contágio 
pode ocorrer quando os alimentos 
não são completamente fritos, 
cozidos, assados ou manuseados 
conforme descrito nas embalagens.

A fabricante europeia Air-
bus anunciou ontem (14) que 
deixará de produzir o A380, 
o maior avião de passageiros 
do mundo. Em comunicado, 
a empresa informou que fará 
entregas dos últimos exem-
plares em 2021. A decisão foi 
tomada após o maior cliente da 
aeronave, a Emirates, reduzir 
pedidos e ainda substituir o 
A380 por modelos menores e 
mais econômicos. O A380 já 
havia sido abandonado pelas 
principais companhias aéreas. 
No entanto, sua produção che-
gou a ser mantida graças a uma 
redução da fabricação.

“Como resultado dessa deci-
são, não temos uma carteira de 

pedidos substancial do A380 e, 
portanto, nenhuma base para 
sustentar a produção, apesar 
de todos os esforços de vendas 
com outras companhias aéreas 
nos últimos anos. Isso levou ao 
fi m das entregas do A380 em 
2021”, disse o presidente da 
Airbus, Tomas Enders. 

A gigante aérea disse que o 
impacto da decisão foi “ampla-
mente incorporado” nos resul-
tados da empresa em 2018, que 
mostraram um lucro líquido para 
2018 de 3 bilhões de euros, um 
aumento de quase 30% em rela-
ção ao ano anterior. Além disso, 
a Airbus informou que entregará 
entre 880 e 890 novas aeronaves 
comerciais este ano (ANSA).

O último modelo do A380 será entregue em 2021.

Kajuru critica 
privilégios de 
ministros do STF

O senador Jorge Kajuru 
(PSB-GO) usou a tribuna, 
ontem (14), para criticar 
valores destinados a auxílios 
dos ministros do STF, que ele 
considera muito altos. De acor-
do com o parlamentar, além 
dos benefícios com moradia e 
alimentação, que despendem 
um recurso público muito 
acima da média brasileira, os 
ministros ainda contam com 
auxílio-funeral e de natalidade.

Os números, segundo Kajuru, 
assustam: é destinado R$ 1,5 
milhão para auxílio-moradia dos 
11 ministros. Ou seja, uma média 
de R$ 11 mil por mês a cada um. 
Agregado a isso, somam-se R$ 
12 milhões com auxílio-alimen-
tação, cerca de R$ 90 mil por 
mês. “Eu gostaria de saber qual 
é a comida lá. São R$ 12 milhões 
para 11 ministros? Isso é um des-
respeito a uma nação com quase 
15 milhões de desempregados e 
mais de 200 empresas falidas”, 
disse o parlamentar. O senador 
pediu ainda explicação sobre o 
elevado número de funcionários 
por ministro: são em média 222 
para cada membro do STF, disse 
(Ag.Senado).
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ANSA

Dados preliminares do ano 
passado divulgados ontem (14) 
pelo Ministério da Saúde indi-
cam que, dos 5.570 municípios 
brasileiros, 2.751 (49%) não 
atingiram a meta de cobertura 
vacinal contra o sarampo, que 
deve ser igual ou maior que 
95%. Os dados são ainda mais 
preocupantes nos estados que 
registram surto da doença – no 
Pará, 83,3% dos municípios não 
atingiram a meta; em Roraima, 
o índice é 73,3% e, no Amazo-
nas, 50%.

Segundo nota divulgada pela 
pasta, a baixa cobertura vacinal 
e a necessidade de ampliar a 
imunização contra doenças que 
já haviam sido eliminadas ou 
erradicadas, mas que voltaram 
a circular no país, levaram o 
ministro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, a propor um 
novo pacto sobre vacinação. 
A proposta foi feita ontem 
(14) em reunião da Comissão 
Intergestores Tripartite, que 
conta com representantes 
das secretarias estaduais e 
municipais de Saúde, além do 
governo federal.

O sarampo, que já havia sido erradicado no país,

está voltando a circular.
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Cerca de 80 policiais federais 

participaram da ação.
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oA Polícia Federal defl agrou 
ontem (14) operação para de-
sarticular um suposto esquema 
de corrupção envolvendo médi-
cos ortopedistas que trabalham 
em hospitais públicos no Ceará. 
Entre os alvos da chamada Ope-
ração Fratura Exposta, tam-
bém estão os responsáveis por 
uma importadora de material 
médico-cirúrgico e dirigentes 
da organização social Instituto 
de Saúde e Gestão Hospitalar, 
que administra o Hospital Re-
gional do Cariri.

Cerca de 80 policiais federais 
participaram da ação, cumprin-
do dois mandados de prisão 
temporária e 26 mandados de 
busca e apreensão e de seques-
tro de bens expedidos pela 11ª 
Vara da Justiça Federal. No 
total, 14 suspeitos estão sendo 
investigados. Médicos que tra-
balhavam nos hospitais públicos 
requisitavam produtos superfa-
turados da empresa suspeita de 
integrar o esquema e, em troca, 
recebiam comissões. 

A negociação onerava os 
custos dos procedimentos ci-
rúrgicos feitos pelo SUS e pela 
organização social contratada 
pelo estado do Ceará para ge-
renciar o Hospital do Cariri. As 

O líder do PSL no Senado, 
Major Olímpio (SP), afi rmou 
ontem (14) que as suspeitas 
em torno do repasse irregular 
de recursos de campanha do 
PSL não vão infl uenciar o fun-
cionamento do governo federal. 
Para ele, uma reunião entre o 
presidente Jair Bolsonaro e o 
ministro-chefe da Secretaria 
Geral, Gustavo Bebianno, vai 
esclarecer a situação.

“Eu tenho certeza que no mo-
mento que o ministro Bebianno 
tiver uma reunião pessoal e 
reservada com o presidente, 
tudo vai se esclarecer”, disse 
o senador. Até o momento, 
não há agenda pública prevista 
entre Bolsonaro e Bebianno. A 
Polícia Federal investiga denún-
cia de que o PSL, legenda do 
presidente, repassou recursos 
públicos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
para candidaturas de “laranjas”. 
Presidente da legenda durante 
as eleições, Bebianno é suspeito 
de ter envolvimento no caso. 

Bolsonaro disse que apoia a 
investigação sobre fi liados ao 
PSL por suspeita de terem atu-
ado de forma irregular. Reiterou 
que é uma “minoria” dentro do 
partido que está sob suspeita e 

Líder do PSL no Senado, 

Major Olímpio (SP).
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Em 2018, sarampo teve vacinação 
abaixo da meta em 49% dos municípios

“O índice de vacinação está 
perigosamente baixo. Enquan-
to todos os estados não esti-
verem com níveis elevados de 
vacinação, os caminhos estarão 
abertos para a disseminação 
do vírus”, alertou Mandetta. 
Atualmente, três estados apre-
sentam transmissão do vírus: 
Amazonas, com 9.803 casos 
confirmados; Roraima, com 
355; e Pará, com 62.

De fevereiro de 2018 a 21 
de janeiro deste ano, foram 
confi rmados 10.302 casos da 
doença no Brasil. 

“Com o baixo índice de vacina-
ção e a reentrada do sarampo no 
Brasil, há o risco de perdermos o 
certifi cado de área livre da doen-
ça. Se o Brasil perde, as Amé-
ricas perdem. Se as Américas 
perdem, uma pessoa não pode 
chegar, nem sair do continente 
sem a comprovação de vacina. 
Tem implicações muito grandes 
para todos os ambientes de ne-
gócios, para todas a instâncias 
turísticas, o que signifi ca, em um 
mundo globalizado, restrições 
por questão sanitária”, disse 
Mandetta (ABr).

Airbus encerra produção 
do avião gigante A380

Repasse de recursos no 
PSL não afeta governo

que a Polícia Federal foi encar-
regada de acompanhar o caso. 
“Não são todos, é uma minoria. 
Logo depois da minha eleição, 
eu dei carta branca para apurar 
qualquer tipo de crime de cor-
rupção e lavagem de dinheiro”, 
disse. Major Olímpio admitiu 
que as suspeitas em torno do 
caso geram desconforto, mas 
ressaltou a boa relação entre 
Bolsonaro e Bebianno. O parla-
mentar reforçou que o caso não 
traz “absolutamente nenhum re-
fl exo” para a votação de medidas 
no Congresso Nacional (ABr). 

PF: suspeita de fraude na 
compra de próteses

irregularidades vêm sendo in-
vestigadas desde 2016, a partir 
de notícia-crime apresentada à 
PF. Os investigadores acredi-
tam que as fraudes ocorreram 
entre os anos de 2013 e 2018.

A PF estima que, somente 
entre os anos de 2013 e 2016, 
os investigados movimentaram 
cerca de R$ 1,8 milhão em van-
tagens indevidas. Os envolvidos 
poderão responder pelos cri-
mes de associação criminosa e 
corrupção ativa e passiva, pelos 
quais podem ser condenados 
a penas que variam de 2 a 12 
anos, conforme o nível de par-
ticipação no esquema (ABr).

Suspeitas de “candidaturas 
laranjas” são investigadas

ao PSL, por suspeita de terem 
atuado de forma irregular.

O presidente reiterou que 
é uma “minoria” dentro do 
partido que está sob suspeita 
e que a PF foi encarregada de 
acompanhar o caso. “Não são 
todos, é uma minoria. Logo 
depois da minha eleição, eu 
dei carta branca para apurar 
qualquer tipo de crime de cor-
rupção e lavagem de dinheiro”, 
disse (ABr).


