
Paulo Guedes espera 
aprovação da reforma 
da Previdência até junho
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, mani-
festou na sexta-feira 

(22) otimismo de que a refor-
ma da Previdência seja apro-
vada pelo Congresso Nacional 
ainda no primeiro semestre. 
A declaração foi dada após a 
cerimônia de posse da nova 
presidente do IBGE, Suzana 
Ribeiro Guerra.

Guedes lembrou que a 
Previdência é o maior gasto 
do governo e precisa ser 
equacionada. “A reforma da 
Previdência é o primeiro ata-
que potente a esse desajuste 
fi scal, porque realmente é a 
primeira grande rubrica de 
despesas públicas. Nosso 
défi cit na Previdência está 
indo de R$ 340 bilhões no 
ano passado para R$ 370 bi-
lhões este ano. As despesas 

Ele citou como gastos sem 
sentido o pagamento de juros 
da dívida pública e os subsídios 
para grandes empresas. “Só 
com rolagem da dívida são 100 
bilhões de dólares por ano, qua-
se R$ 400 bilhões por ano, isso 
é o dinheiro de reconstruir uma 
Europa no pós-guerra. O Brasil 
reconstrói uma Europa todo 
ano sem sair de uma situação 
dramática. O governo acabou 
gastando muito e gastando 
mal. Os economistas acabaram 
fazendo besteira, os políticos 
também, e nós nos desviamos 
de uma transição incompleta”.

Guedes disse que não deixará 
de investir em políticas sociais 
de transferência de renda - 
“uma bandeira da fraternidade 
brasileira” -, e não uma política 
de esquerda ou de direita. 
“Qualquer bom economista 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou que a Previdência é o maior gasto

do governo e que precisa ser equacionado. 

sabe que as transferências de 
renda para a educação, para 
a saúde, são absolutamente 
essenciais para o bom funciona-
mento do regime democrático. 
Isso signifi ca progresso, dois 
olhares interessantes conver-
gindo para uma coisa boa, isso 
é uma democracia”.

O ministro disse que consi-
dera o Brasil uma democracia 
vibrante, com sua diversidade 
que promoveu a eleição de uma 
corrente de pensamento diferen-
te “depois de 30 anos do lado da 
social-democracia”. A riqueza 
de uma sociedade está também 
nos diferentes pontos de vista”.

Destacou também que os 
poderes são independentes e 
a imprensa é livre, além de a 
comunicação estar se modifi -
cando rapidamente, a exemplo 
da campanha “de menos de um 
milhão de dólares” que elegeu 
um presidente usando forte-
mente as redes sociais (ABr). 

com Previdência estão em
R$ 700 bilhões”.

O ministro disse que tem 
recebido os apoios necessários 
para as reformas que pretende 
implementar no país. “O pre-
sidente da Câmara [Rodrigo 
Maia] tem apoiado as reformas; 
o presidente do Senado [Davi 
Alcolumbre] tem dito que vai 
apoiar as reformas. O Judiciário 
reconhece a necessidade das 
reformas. Eu tenho conversado 
aqui e ali, e tenho sentido ven-
tos de reformas. O Brasil preci-
sa ajustar, nós tivemos quatro 
décadas de descontrole dos 
gastos públicos. O que acon-
teceu foi que casas como esta 
[IBGE], de excelência, estão se 
atrofi ando ao longo do tempo 
e gastos completamente sem 
sentido social se expandiram 
ao longo do tempo”.
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“Muitas vezes é a falta 
de caráter que decide 
uma partida. Não se 
faz literatura, política 
e futebol com bons 
sentimentos”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro
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Declaração do IR
O programa para preenchimen-

to da declaração do IRPF está 
disponível a partir das 8h desta 
segunda-feira (25), no site da 
Receita Federal. Os contribuintes 
poderão preencher a declaração 
por meio de tablets e smartpho-
nes, acessando o aplicativo ‘Meu 
Imposto de Renda’. O serviço 
estará ainda disponível no Centro 
Virtual de Atendimento (e-CAC), 
na página da Receita, com uso de 
certifi cado digital.

General Alcides Valeriano de

Faria Júnior.

Pela primeira vez, um ofi cial do Exército 
brasileiro assumirá um posto no Comando 
Sul das Forças Armadas dos Estados Uni-
dos. A convite das autoridades militares 
norte-americanas, o Exército brasileiro 
designou o general Alcides Valeriano de 
Faria Júnior para ocupar o subcomando 
de interoperabilidade do Exército Sul 
dos EUA. Subordinado ao Comando Sul, 
o general de 52 anos de idade estará en-
carregado pela área de assistência huma-
nitária e alívio de desastres do Exército 
Sul norte-americano.

A indicação foi anunciada pelo chefe 
do Comando Sul, almirante Craig Faller, 
durante pronunciamento no Senado 
norte-americano, no último dia 9. De 
acordo com o general Edson Leal Pujol, 
o ofi cial brasileiro trabalhará junto ao 
comando e estará subordinado às auto-
ridades norte-americanas. A data em que 
Alcides Valeriano deixará o comando da 
5ª Brigada de Cavalaria Blindada para 
assumir o novo posto ainda não está 
defi nida. O general brasileiro substituirá 

A produção de laminados caiu 3,1%,

com 1,8 milhão de toneladas.

A produção brasileira de aço 
bruto somou 2,9 milhões de 
toneladas em janeiro, aumento 
de 2,3% em comparação a ja-
neiro de 2018. Já a produção de 
laminados caiu 3,1%, com 1,8 
milhão de toneladas, e a pro-
dução de semiacabados para 
vendas teve queda de 9,2%, 
atingindo 729 mil toneladas. Os 
números foram divulgados na 
sexta-feira (22) pelo Instituto 
Aço Brasil. As vendas internas 
tiveram redução de 3,7% em 
relação a janeiro de 2018, com 
1,4 milhão de toneladas. 

Houve queda também no 
consumo aparente de deriva-
dos (-5,6%), que alcançou, em 
janeiro, 1,5 milhão de tonela-
das, frente ao mesmo período 
de 2018. A análise em termos 
regionais mostrou que Minas 
Gerais, com 945 mil toneladas, 

segue na liderança dos estados 
produtores de aço no país, se-
guido do Rio de Janeiro (836 
mil toneladas) e Espírito Santo 
(579 mil toneladas).

A China ocupa a liderança 
entre os produtores mundiais 
de aço, com 929,26 milhões de 
toneladas produzidas no ano 
passado, expansão de 6,6% 
comparativamente ao ano an-
terior. Os Estados Unidos são 
o segundo colocado no ranking, 
com 168 milhões de toneladas, 
menos 0,3% que em 2017. 
Apesar de não estar na relação 
dos cinco maiores produtores 
globais, o Brasil, com 34,735 
milhões de toneladas produzi-
das no ano passado, é líder na 
América Latina. Na segunda co-
locação, aparece o México, com 
20,20 milhões de toneladas de 
aço produzidas em 2018 (ABr).

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
viajou para Cúcuta, na Colôm-
bia, fronteira com a Venezuela, 
para participar da cerimônia 
que formaliza o início da ajuda 
humanitária para os venezuela-
nos. A solenidade é organizada 
pelo presiden-
te da Colômbia, 
Iván Duque, que 
coordenará nes-
ta segunda-feira 
(25) reunião do 
Grupo de Lima.

“Seguindo de-
terminação do 
presidente Bol-
sonaro,  estou 
viajando a Cú-
cuta, Colômbia, 
fronteira com a 
Venezuela, para 
part ic ipar  de 
evento em torno 
da ajuda humanitária ao povo 
venezuelano, organizado pelo 
Presidente Iván Duque, com a 
presença de autoridades de ou-
tros países da região”, afi rmou 
Araújo na sua conta pessoal 
no Twitter. Antes de chegar a 
Cúcuta, o chanceler passaria 
por Roraima, para acompanhar 
a ajuda humanitária colocada à 

Valter Campanato/ABr
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Ministro

Ernesto Araújo.

Wilson Dias/ABr

Militar brasileiro no subcomando do 
Exército Sul dos Estados Unidos

estará subordinado às autoridades norte-
-americanas, da mesma forma como um 
ofi cial de outro país que participasse de 
um comando conjunto no Brasil fi caria 
subordinado as nossas Forças Armadas”, 
disse Pujol. Entre as atribuições do gene-
ral estará apoiar os esforços do Exército 
do Sul e do Comando Sul. Na prática, 
Alcides vai monitorar e liderar as seções 
envolvidas em exercícios de treinamento 
e operações de assistência humanitária e 
alívio de desastres, além de encorajar as 
nações parceiras a colaborar na realização 
de pesquisas.

Para o comandante do Exército brasi-
leiro, o fato de um brasileiro assumir um 
posto-chave no Comando Sul das Forças 
Armadas é mais um reconhecimento da 
competência dos militares brasileiros. 
“É um reconhecimento do nosso valor, 
da nossa competência. E decorre, prin-
cipalmente, das nossas participações em 
missões internacionais e nas conferências, 
seminários e intercâmbios em outros paí-
ses” (ABr).

um ofi cial chileno no Subcomando de 
Interoperabilidade.

“A missão do general Alcides será atuar 
como ligação entre o Brasil e o Comando 
Sul. Ele será um assessor do comando e 

Produção de aço sobe 
em janeiro, mas a
de laminados cai

disposição do povo venezuela-
no pelo Brasil em cooperação 
com os Estados Unidos.

Na reunião de segunda-feira 
(25) Araújo estará acompa-
nhado pelo vice-presidente 
da República, Hamilton Mou-
rão. O encontro conta com 

a presença do 
vice-presidente 
norte-americano, 
Mike Pence, o 
secretário-geral 
da OEA, Luis Al-
magro, e líderes 
regionais.

Dos 14 inte-
grantes do Grupo 
de Lima, 11 re-
conhecem Juan 
Gau idó  como 
presidente legí-
timo da Vene-
zuela, incluindo 
o Brasil. A ajuda 

humanitária e o acirramento 
da crise no país vizinho são os 
temas da reunião em Bogotá. 
O encontro ocorre logo depois 
de o presidente venezuelano, 
Nicolás Maduro, anunciar o 
fechamento da fronteira do 
Brasil com a Venezuela na úl-
tima quinta-feira (21) à noite 
(ABr).

Chanceler apoia a ajuda 
humanitária à Venezuela

Censo 2020 é o principal 
desafi o para o IBGE

A nova presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), Susana 
Cordeiro Guerra, disse na 
sexta-feira (22), ao tomar 
posse no cargo, que o censo 
2020 é o principal desafio da 
instituição.

De acordo com Suzana, 
é complicada a situação do 
IBGE às vésperas do censo, 
um grande levantamento 
demográfico que é feito a 
cada 10 anos. A previsão da 
pesquisa é cobrir 213 milhões 
de pessoas, em 71 milhões 
de domicíl ios urbanos e 
rurais, com mais de 240 mil 
contratos temporários de 
recenseadores.

“O desafio de implementar 
um censo dessa dimensão em 
uma instituição na situação 
do IBGE vai ser monumen-
tal. Vamos enfrentá-lo. Com 
respeito às boas práticas de 
qualidade e responsabilidade, 
que são tradição da casa, e 
ao mesmo tempo uma sede 
por soluções de ponta. Va-
mos usar todos os recursos 
possíveis, pensando sempre 
na situação atual e fiscal do 
país e nas suas dificuldades. 
E vamos usar a nossa criativi-
dade e coragem, que é praxe 

da casa, para entregar um 
censo aderente às melhores 
práticas”, afirmou.

Ela disse que tem conversa-
do com toda a equipe do IBGE 
para entender “a complexida-
de” da instituição e destacou 
a missão de “retratar o país 
dos mais diversos ângulos” e 
de ser “o coração da produ-
ção de dados e informações” 
que alimenta as decisões 
governamentais. Segundo 
Suzana, o IBGE sofre com a 
perda de pessoal – de 7 mil 
funcionários caiu para 5 mil, 
atualmente. “Em oito anos, 
o IBGE perdeu mais de 30% 
de seus funcionários e corre 
o risco de perder mais 30% 
com os aposentáveis este 
ano” (ABr).

Campanha de prevenção 
tem foco no combate ao HIV

Pare, pense e use camisinha é o slogan da nova campanha de 

combate ao HIV do Ministério da Saúde.

Rodrigo Nunes/MS

De acordo com o secretário 
Nacional de Vigilância em 
Saúde, Wanderson Kleber de 
Oliveira, blocos carnavales-
cos contarão, este ano, com 
“homens-camisinha” que vão 
circular entre os foliões para 
destacar a importância do uso 
do preservativo. Ao todo, 129 
milhões de unidades serão dis-
tribuídas, sendo 12 milhões já 
com nova embalagem, que faz 
alusão a equipamentos eletrô-
nicos, de uso comum entre os 
jovens. Ações de prevenção 
serão realizadas em Salvador, 
Recife, Olinda e no Rio de 
Janeiro.

“Não importa a orientação 
sexual. É o comportamento de 
risco que pode, muitas vezes, 
fazer do nosso maior e melhor 
carnaval uma memória triste”, 
avaliou o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta. “Va-
mos fazer um grande carnaval. 
Vamos fazer um grande ano. 
E vamos fazer um ano de 
consciên cia em relação à sua 
responsabilidade com o seu 
corpo e com o corpo das pes-
soas quer você ama.”

Neste ano, o embaixador da 
campanha é o cantor Gabriel 
Diniz, intérprete da música Je-
nifer, que promete ser o hit dos 
blocos carnavalescos no Brasil. 
As peças publicitárias, segundo 
o governo federal, serão vei-
culadas na TV, na internet, no 
rádio, em veículos impressos, 
aeroportos e outdoors até 5 
de março.

“Tenho certeza que a Jenifer 
pode até fazer umas paradas, 
mas a Jenifer pede sempre para 
usar a camisinha”, brincou o 
ministro, ao citar trechos da 
música (ABr).
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A previsão da pesquisa é 

cobrir 213 milhões de pessoas.


