
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quinta-feira,
28 de fevereiro de 2019

Ano XVII – Nº 3.819

“A mulher tem que 
saber a hora exata 
de sair de cena. 
Mesmo que essa 
hora seja muito 
dolorosa”.
Coco Chanel (1883/1971)
Estilista francesa
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Superávit primário do 
Governo Central supera 
a expectativa em janeiro
Mesmo sem o reforço 

do Refi s, o Governo 
Central, composto 

pelo Tesouro Nacional, pela 
Previdência Social e pelo 
Banco Central, iniciou o ano 
com superávit primário acima 
das expectativas. Segundo nú-
meros divulgados ontem (27) 
pelo Tesouro, a economia de 
recursos chegou a R$ 30,238 
bilhões em janeiro. Esse foi 
o segundo melhor resultado 
para o mês, só perdendo 
para janeiro do ano passado
(R$ 30,842 bilhões). 

O superávit primário é a eco-
nomia de recursos para pagar 
os juros da dívida pública. O 
mês de janeiro registra supe-

3%, em relação ao mesmo mês 
do ano passado. As despesas, 
em contrapartida, recuaram 
2,3% na mesma comparação, 
também considerando a infl ação 
acumulada. A Previdência, que 
tradicionalmente registra défi cits 
recordes, teve resultado negativo 
de R$ 13,8 bilhões em janeiro. 

O valor indica leve melhora 
em relação ao défi cit de R$ 14,7 
bilhões registrado no mesmo 
mês de 2018. O rombo da Pre-
vidência foi compensado pelo 
superávit de R$ 44,03 bilhões 
do Tesouro e do Banco Cen-
tral. Em relação às despesas, 
os gastos de custeio  caíram 
7,7% descontada a infl ação. 
As despesas com a Previdência 

O superávit primário é a economia de recursos para pagar

os juros da dívida pública.

subiram 2,5% acima da infl ação, 
e os gastos com o funcionalismo 
federal recuaram 1,9%.

Os investimentos federais 
(obras públicas e compra de 

equipamentos) somaram R$ 
1,310 bilhão em janeiro, queda 
de 15,2% em relação ao mesmo 
mês do ano passado em valores 
corrigidos pela infl ação. Essa 

retração é esperada em início 
de governo, quando os novos 
ministros ainda estão toman-
do conhecimento da máquina 
pública (ABr).

rávit por causa do pagamento de 
IR e de CSLL das empresas, que 
subiu 7,71% acima da infl ação 
em janeiro na comparação com 
o mesmo mês do ano passado, 
infl uenciado pelo maior lucro. 
Outro fator foi a melhoria da 
arrecadação de royalties da ex-
ploração de recursos naturais, 
cujas receitas aumentaram de 
R$ 7,9 bilhões em janeiro do ano 
passado para R$ 10,2 bilhões 
agora, alta de 28,1% acima da 
infl ação ofi cial pelo IPCA. 

O superávit piorou levemente 
em relação ao ano passado por-
que as receitas caíram em ritmo 
maior que as despesas. Sem a 
arrecadação do Refi s, as recei-
tas líquidas em janeiro caíram 

A reunião do Conselho de 
Segurança da ONU, em Nova 
York, viveu momentos de ten-
são ontem (27) quando o mi-
nistro das Relações Exteriores 
da Venezuela, Jorge Arreaza, 
assumiu a palavra. Ao discur-
sar em defesa do presidente 
venezuelano, Nicolás Maduro, 
representantes de várias dele-
gações deixaram o local em pro-
testo. Ele afi rmou que há uma 
orquestração internacional, 
liderada pelos Estados Unidos 
e pela Colômbia, para agredir 
e intervir na Venezuela. Negou 
que agentes de segurança 
venezuelanos tenham reagido 
a balas nas áreas de fronteira.

O chanceler mostrou fotos em 
que aparecem manifestantes, se-
gundo ele, agredindo os militares 
da Venezuela. “É indignante”, 
afi rmou. “Eu amo minha pátria”, 
acrescentou. “O golpe fracassou. 
Hoje é a Venezuela, quem virá 
depois? Nicarágua? Indonésia?”, 
disse. A chefe de Assuntos Políti-
cos da ONU, Rosemary DiCarlo, 

Membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas durante 

reunião sobre a situação na Venezuela, em Nova York.

O plenário do STF decidiu 
ontem (27) que a administração 
pública tem responsabilidade 
sobre danos causados por er-
ros cometidos por tabeliães e 
ofi ciais de registro em serviços 
cartoriais, podendo ser con-
denada a indenizar a pessoa 
prejudicada. O caso que serviu 
de base para o entendimento 
envolve um homem de Santa 
Catarina que teve negada por 
três anos uma pensão por morte, 
de um salário mínimo, porque na 
certidão de óbito o nome de sua 
esposa foi registrado “Angelina” 
em vez de “Ângela”.

Por 10 votos a 1, os minis-
tros asseguraram o direito do 
homem de ser indenizado pelo 
estado pelo tempo em que fi cou 
sem receber o benefício. Em se-
guida, por maioria de 8 votos a 3, 
o plenário do STF fi xou uma tese 
geral, a ser aplicada em todos os 
casos, segundo a qual o poder 
público é responsável direto e 
solidário, na esfera civil, por 
quaisquer danos provocados 
por erros em cartórios.

Isso quer dizer que quem 
se sentir prejudicado pode 
processar diretamente o esta-
do, desde o início, em busca 

O poder público é responsável 

por danos provocados por 

erros em cartórios.
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Ao participar ontem (27) da 
sessão solene pelo 'Dia Mundial 
das Doenças Raras', no Congres-
so Nacional, a primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro, destacou 
os pacientes que sofrem desses 
males devem receber a atenção 
necessária de políticas públicas 
e também de indústrias far-
macêuticas, pesquisadores e 
profi ssionais de saúde.

“Estou certa de que os pila-
res da pesquisa, das políticas 
públicas e da solidariedade 
social para abordar as enfer-
midades raras são decisivos 
em outros três eixos funda-
mentais de ação: diagnóstico 
precoce, acesso a tratamento 
continuado e a reabilitação”, 
completou a primeira-dama, 
para quem o fato de 13 milhões 
de pessoas no país sofrerem de 
algum tipo de doença rara “não 
pode ser justifi cativa” para que 

deixem de receber os cuidados 
necessários.

Michelle Bolsonaro lembrou 
que as doenças raras são crô-
nicas, progressivas e degene-
rativas. “Ameaçam a vida de 
seus portadores. Essas enfer-
midades alteram a qualidade 
de vida não só dos pacientes, 
mas de toda família, causando 
dor e sofrimento para os raros 
e seus cuidadores”, disse.

De acordo com a OMS, uma 
doença é defi nida como rara 
quando atinge até 65 pessoas 
a cada 100 mil indivíduos. 
Estima-se que existem qua-
se oito mil doenças raras no 
mundo. No Brasil, segundo 
a Interfarma, essas doenças 
afetam em torno de 13 milhões 
de pessoas. Cerca de 80% é de 
origem genética, enquanto as 
demais têm causas infecciosas, 
virais ou degenerativas (ABr).

Primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Marcelo Camargo/ABr

Mais de 400 militares 
venezuelanos já 
desertaram 

Pelo menos 85 militares 
venezuelanos desertaram e 
entraram na Colômbia nas últi-
mas 24 horas, e com isso já são 
411 os soldados que cruzaram 
a fronteira desde o último sá-
bado, informaram ontem (27) 
fontes ofi ciais. 

A maioria destes militares 
(328) se apresentou em Cúcuta, 
que abriga a principal passagem 
fronteiriça com a Venezuela.

O diretor-geral de Migração 
da Colômbia, Christian Krüger, 
explicou que alguns destes mi-
litares chegam ao país com uni-
forme e armamento, enquanto 
outros aparecem como civis e 
em algumas ocasiões acompa-
nhados de suas famílias.

Por isso, Krüger comentou 
que diante dessa situação 
várias entidades colombianas 
estão trabalhando “efi ciente-
mente e rapidamente” em cada 
um dos casos, que serão aten-
didos individualmente. Além 
disso, o diretor-geral destacou 
que os que chegam pedem 
refúgio, por isso cada caso é 
analisado pela Chancelaria 
para dar a eles uma resposta 
conforme às informações que 
fornecem e após um “trabalho 
de verifi cação” (Agência EFE).

Provas do Enem
As provas do Enem deste ano 

serão aplicadas nos dias 3 e 10 de 
novembro, segundo cronograma 
divulgado na tarde de ontem (27) 
pelo Inep. As inscrições estarão 
abertas de 6 a 17 de maio. Entre 1º 
e 10 de abril os estudantes poderão 
pedir isenção da taxa de inscrição. 
Nesse mesmo período, o Inep vai 
receber as justifi cativas dos que 
faltaram às provas em 2018.

Mixvale/Reprodução

A deputada Joice Hassel-
mann (PSL-SP), nova líder do 
governo no Congresso, disse 
ontem (27) que a proposta da 
reforma da Previdência tem 
uma “espinha dorsal” inegociá-

vel, que o governo quer pre-
servar: “É a economia que ela 
tem que gerar. Essa economia 
na casa do trilhão terá que ser 
mantida. Não será uma reforma 
da Previdência manca”, afi r-
mou ao chegar ao Salão Verde 
da Câmara.

Joice participou de um 
almoço com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e 
com os presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia, e do Senado, 
Davi Alcolumbre. Segundo 
ela, o governo está aberto para 
discutir pontos da reforma com 
os líderes e com os partidos, 
como a aposentadoria rural e 
o Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC). 

“O ministro [Guedes] foi 
muito solícito ao dizer que vai 
ouvir, quer construir, mas a 
gente não pode desfi gurar a 
espinha dorsal da reforma da 
Previdência. Claro que vai ter 
a digital do Congresso, mas sem 
desfi gurar o que é a espinha 
dorsal da reforma”, disse na 

Nova líder do governo no 

Congresso, deputada Joice 

Hasselmann (PSL-SP).
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Ministro do STJ 
manda soltar 
funcionários da Vale

O ministro Nefi  Cordeiro, do 
STJ, concedeu um habeas cor-
pus para soltura de oito funcio-
nários da Vale presos no último 
dia 15, por ordem da Justiça de 
Minas Gerais, a pedido do Minis-
tério Público estadual. Os presos 
são quatro gerentes e quatro 
técnicos diretamente envolvidos 
na segurança e estabilidade da 
barragem da Mina do Córrego do 
Feijão, em Brumadinho.

Na decisão, o ministro Nefi  
Cordeiro reconheceu haver 
fortes indícios de que os funcio-
nários da Vale sabiam dos riscos 
de rompimento e mesmo assim 
não tomaram as providências 
cabíveis, mas que a prisão pre-
ventiva deles não se justifi ca, pois 
colaboram com as investigações. 
“Ao contrário, os servidores 
agora presos encontravam-se 
em liberdade desde a tragédia 
ocorrida, vários vieram a depor 
e revelaram até fatos que agora 
justamente valora o magistrado 
como indicadores inicial da cul-
pa”, argumentou Cordeiro.

“Em síntese, prende-se para 
genericamente investigar, ou 
colher depoimentos. Nada se 
aponta, porém, que realizassem 
os nominados empregados da 
Vale S.A. para prejudicar a 
investigação”, acrescentou o 
ministro (ABr).

Delegações estrangeiras abandonam 
reunião da ONU sobre Venezuela

impostas à entrada da ajuda 
humanitária.

O representante da França 
na ONU, François Delattre, 
disse que a Venezuela vive a 
pior crise humanitária da sua 
história. Segundo ele, o “regime 
de Maduro” decidiu privar a sua 
população da ajuda internacio-
nal e não hesitou em atacar seus 
próprios cidadãos desarmados 
durante confrontos. Para o em-
baixador francês, a Venezuela 
infl igiu a si mesma a reprovação 
da comunidade internacional e 
do seu próprio povo.

O representante permanente 
da Rússia, Vassily Nebenzia, 
descreveu a atuação dos Es-
tados Unidos de levar ajuda 
humanitária para a Venezuela 
como “uma tentativa de cru-
zamento ilegal de fronteira 
para a entrega de uma carga 
desconhecida”. Segundo ele, 
foi uma ação ilegítima pois havia 
suprimentos “não verifi cados”, 
que não foram solicitados pela 
Venezuela (ABr).

ressaltou que os dados sociais 
sobre a Venezuela confi rmam 
a crise humanitária pela qual 
passa a população, registrando, 
por exemplo aumento de mais 
de 50% na mortalidade infantil 
no país.

“As informações disponíveis 
mostram uma triste realidade: a 
economia continua a se deterio-

rar, as pessoas estão morrendo 
de causas evitáveis e deixando 
o país em busca de assistência”, 
disse. Para o representante dos 
Estados Unidos, Elliot Abrams, 
a restauração da democra-
cia venezuelana depende de 
“pressionar o regime ilegítimo 
a deixar [o poder] pacifi camen-
te”. Ele criticou as difi culdades 

Michelle pede atenção 
especial a doenças raras

Estado é responsável por 
danos de erros em cartórios

de indenização. Os ministros 
estabeleceram que o poder 
público tem responsabilidade 
objetiva. Ou seja, comprovado o 
dano, a reparação deve ser feita 
independentemente de culpa 
ou dolo (intenção) do poder 
público sobre o erro. A maioria 
dos ministros estabeleceu, por 
fi m, que o estado é obrigado a 
processar em seguida o tabelião 
ou o ofi cial de registro que errou, 
em busca de reaver os recursos 
públicos gastos com a reparação 
do dano.

Para o relator do tema, mi-
nistro Luiz Fux, os tabeliães 
prestam um serviço para o 
qual são delegados por meio de 
concurso, sendo remunerados 
por taxas estabelecidas em lei, 
motivo pelo qual exercem um 
serviço essencialmente público. 
“Por força dessa natureza pú-
blica em que essas funções são 
exercidas, acabam gerando a 
responsabilidade estatal”, disse 
Fux (ABr).

Governo não quer ‘desfi gurar’ 
reforma da Previdência

saída da residência ofi cial da 
presidência da Câmara.

“Nosso esforço agora é cha-
mar o nosso time, a nossa ban-
cada de infl uencers [infl uencia-
dores] para trabalhar duro nas 
redes sociais para que a gente 
consiga aprovar a reforma. 
Temos aqui a maior bancada 
digital da história. Se todos 
estivermos em um discurso 
único, a gente consegue des-
montar os ataques e mentiras 
que começam a ser plantados”, 
acrescentou Joice (ABr).


