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Uma mulher 
precisa ser duas 
coisas: quem e o 
que ela quiser”.
Coco Chanel (1883/1971)
Estilista francesa
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Economia brasileira deve 
crescer não mais que 
1,9%, prevê OCDE
A economia brasileira 

deve crescer 1,9% este 
ano. Essa é a previsão 

para o PIB, divulgada ontem 
(6) pela Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). 
A estimativa é menor do que 
a divulgada pela organização 
em novembro último, que foi 
de 2,1%. Para 2020, a OCDE 
manteve a previsão de ex-
pansão em 2,4%. Apesar da 
redução na estimativa, uma 
recuperação moderada da 
economia está em curso no 
Brasil, diz o relatório.

Para a OCDE, a implemen-
tação bem sucedida da agenda 
de reformas do novo governo, 
particularmente a reforma 

em 2019 e 3,4% no próximo ano. 
Em novembro, a organização 
previa expansão de 3,5% tanto 
neste ano quanto em 2020.

As perspectivas econômicas 
são mais fracas em quase todos 
os países do G20, em especial na 
zona do euro, nomeadamente a 
Alemanha e a Itália, bem como 
para o Reino Unido, o Canadá 
e a Turquia.

A OCDE identifi ca a desa-
celeração chinesa e europeia, 
bem como o enfraquecimento 
do comércio global, como os 
principais fatores que pesam 
sobre a economia mundial. “Vul-
nerabilidades oriundas da China 
e enfraquecimento da economia 
europeia, combinadas com uma 
desaceleração do comércio e da 

Apesar da redução na estimativa, de acordo com a entidade, uma recuperação

moderada da economia está em curso no Brasil.

indústria global, alta incerteza 
política e riscos nos mercados 
fi nanceiros, poderiam minar o 
crescimento forte e sustentá-
vel no médio prazo em todo o 
mundo”, diz a entidade.

A recomendação da OCDE 
é que os bancos centrais 
continuem apoiando suas 
economias e garantindo que 
as taxas de juros de longo 
prazo permaneçam baixas, 

mas ressalta que a política 
monetária sozinha não pode 
resolver a crise na Europa 
ou melhorar as perspectivas 
modestas de crescimento a 
médio prazo (ABr).

previdenciária, continua sendo 
fundamental para uma retoma-
da mais forte do crescimento. 
Em 2018, o PIB fechou com 
crescimento acumulado de 
1,1% em relação ao ano anterior. 
O PIB também fechou 2017 com 
expansão de 1,1%, mas nos 
dois anos anteriores registrou 
queda: 3,3% em 2016 e 3,5% 
em 2015. A projeção da OCDE 
está abaixo da expectativa do 
mercado brasileiro. De acordo 
com o último boletim Focus, a 
estimativa é de 2,48% para este 
ano e 2,65% para 2020.

De acordo com a OCDE, a 
economia mundial também 
continua perdendo força, por 
isso houve redução da estima-
tiva de crescimento para 3,3% 

Faltando pouco mais de 20 
dias para o Brexit, a Comissão 
Europeia afi rmou ontem (6) 
que não foi identifi cada uma 
“solução” para resolver o im-
passe nas negociações com o 
Reino Unido. Londres e Bruxe-
las já conseguiram fechar um 
acordo no fi m do ano passado, 
mas o texto foi rejeitado pelo 
Parlamento britânico em janei-
ro, principalmente em função 
do “backstop”, mecanismo 
que garante a manutenção 
de fronteiras abertas entre a 
Irlanda do Norte e a República 
da Irlanda.

“O negociador-chefe da 
União Europeia sobre o Bre-
xit, Michel Barnier, informou 
ao colégio de comissários 
que, apesar de as negocia-
ções terem ocorrido em uma 
atmosfera construtiva, as dis-
cussões foram difíceis”, disse o 
porta-voz do poder Executivo 
da UE, Margaritis Schinas. A 
declaração foi dada após trata-
tivas conduzidas por Barnier, 
pelo secretário do Reino Unido 
para o Brexit, Stephen Barclay, 
e pelo procurador-geral para 
Inglaterra, País de Gales e Ir-
landa do Norte, Geoffrey Cox.

“Não foi identifi cada uma 
solução que seja coerente com 
o acordo de divórcio, incluindo 

Manifestação contra o Brexit em frente ao Parlamento

do Reino Unido, em Londres.

Medidas do 
Estado não podem 
discriminar o cidadão

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, disse 
ontem (6), no lançamento da 
Campanha da Fraternidade, 
que o papel do Ministério 
Público é zelar para que as po-
líticas públicas incluam todos 
os cidadãos, alertando que as 
medidas adotadas pelo Estado 
não podem discriminar e devem 
contribuir para o combate 
da corrupção, criminalidade, 
violência e pobreza.

“São os mais pobres, sempre, 
as maiores vítimas do egoísmo 
humano. E a solidariedade é 
o seu maior antídoto”, disse a 
procuradora. Ao comentar a 
proposta de reforma da Previ-
dência, Dodge adotou um tom 
prudente, e disse que todo e 
qualquer governo deve prezar 
pela Constituição, que, segun-
do ela, estabelece critérios para 
um Estado fraterno.

O cardeal Sergio da Rocha, 
presidente da CNBB, disse que 
o objetivo da campanha deste 
ano é estimular a participação 
dos cristãos na construção e 
acompanhamento das políticas 
públicas, esclarecendo que a 
Igreja não adota uma postura 
politico-partidária. Sobre a re-
forma da Previdência, o cardeal 
disse que a CNBB ainda avaliará 
o texto enviado pelo governo. 
Segundo ele, o importante 
é assegurar os direitos dos 
menos privilegiados e evitar 
retrocessos de conquistas dos 
trabalhadores.

“É muito importante o diálo-
go. Não apenas entre o governo 
e o Congresso, mas um diálogo 
que escute todos os segmentos 
da sociedade”, disse (ABr).

Vestido de mulher e dispos-
to a brincar em um dos mais 
famosos blocos de carnaval de 
Salvador, Marcos Vinicius de 
Jesus Neri, 19 anos, acusado 
de homicídio, foi fl agrado pelas 
câmeras de reconhecimento 
facial nas ruas da capital baia-
na. Procurado pela polícia há 
oito meses, o jovem foi preso. 
Com mandado de prisão em 
aberto, o homem foi fl agrado 
pelas câmeras enquanto estava 
no circuito Dodô, reconhecido 
pelo sistema, acabou detido 
pelos policiais militares que 
faziam a revista. 

Neri é procurado desde julho 
de 2018 e foi o primeiro a ser 
capturado com o auxílio da 
tecnologia, implantada pela Se-
cretaria de Segurança Pública 
da Bahia.

“Enganaram-se aqueles que 

Marcos Vinicius de Jesus Neri, 19 anos, fl agrado durante 

carnaval em Salvador.

Lista de espera ProUni
O Programa Universidade para 

Todos abre hoje (7) as inscrições 
para a lista de espera. Aqueles 
que se inscreveram no programa, 
mas ainda não garantiram uma 
bolsa de estudos nas instituições 
particulares de ensino, devem se 
manifestar em: (http://siteprouni.
mec.gov.br/), até amanhã (8). A 
lista de espera vale apenas para 
os cursos escolhidos na hora da 
inscrição. Cada participante pôde 
escolher até duas opções. 

A cidade de São Paulo teve 
apresentação de 391 blocos 
ofi cias de carnaval de rua entre 
23 de fevereiro e 5 de março, de 
acordo com a prefeitura. A esti-
mativa é que a festa paulistana, 
que segue até o próximo fi m 
de semana (9 e 10 de março), 
receba, até o fi nal, 5 milhões de 
pessoas em 516 blocos.

Durante os dias de Carnaval, 
foram aplicadas 244 multas em 
pessoas que urinavam nas vias 
públicas. As equipes de saúde 
realizaram 2.431 atendimen-
tos entre foliões nos blocos 
de rua e 614 pessoas foram 
amparadas durante os desfi les 
no Sambódromo do Anhembi. 
Foram recolhidas 600 tonela-
das de lixo e, para a lavagem 
das ruas, foram necessários 
6 mil metros cúbicos de água 
reutilizada.

A campanha para combater 
o assédio sexual distribuiu 
mais de 20 mil adesivos e 16 
mil tatuagens de decalque 
com as frases #SambandoNa-
CaradoMachismo, #NaoÉNao 
e #MeuCorpoMinhasRegras. 

O Ônibus Lilás levou uma psi-
cóloga, uma assistente social 
e uma advogada para auxiliar 
nas intervenções durante o 
Carnaval. Foi registrada, com 
a iniciativa, uma denúncia so-
bre tentativa de abuso sexual 
próximo a banheiros químicos.

A prefeitura informou que a 
realização de eventos não-ofi -
ciais no Largo da Batata, zona 
oeste, provocou o remaneja-
mento no trajeto de dois blocos 
na terça-feira (5). O Bloco Não 
Serve Mestre foi transferido 
para a Rua Henrique Schau-
mann e o Bloco Latinha Mix 
mudou para as proximidades 
do Parque Ibirapuera.

Ações de fi scalização e com-
bate ao comércio irregular da 
Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) contaram, inclusive, 
com a ajuda de drones. Foram 
efetuadas 6.675 apreensões de 
produtos irregulares, a maior 
parte deles, 4.894, nos últimos 
quatro dias. As equipes da guar-
da atenderam a dez ocorrências 
criminais, encaminhadas poste-
riormente às delegacias (ABr).

Ações de fi scalização e combate ao comércio irregular da Guarda 

Civil Metropolitana contaram, inclusive, com a ajuda de drones.

O Papa Francisco enviou 
ontem (6) uma mensagem ao 
Brasil, pedindo que os políticos 
coloquem o “bem comum” na 
frente dos “interesses priva-
dos”, sem se “intimidarem pelos 
grandes poderes fi nanceiros e 
midiáticos”. A mensagem de 
Jorge Mario Bergoglio foi en-
viada por ocasião da abertura 
da Campanha da Fraternidade, 
evento promovido anualmente 
pela Igreja Católica no Brasil 
através da CNBB, no período 
da Quaresma.

A mensagem foi lida hoje 
na cerimônia de abertura da 
Campanha da Fraternidade, 
com o bispo auxiliar de Brasília 
e secretário-geral da entidade, 
Dom Leonardo Steiner. Na car-
ta, Francisco pede que todos, 
políticos e civis, atuem para 
promover o bem-estar social 
e as políticas públicas. Para 
inspirar, iluminar e integrar 
tais práticas como componen-
tes de um caminho pessoal 
e comunitário em direção à 

Para o Papa, os cristãos devem 

buscar a participação mais 

ativa na sociedade.
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Papa envia mensagem ao Brasil 
e dá conselho a políticos

pessoas e instituições devem se 
sentir protagonistas das inicia-
tivas e ações que promovam ‘o 
conjunto das condições de vida 
social que permitem aos indiví-
duos, famílias e associações al-
cançar mais plena e facilmente 
a própria perfeição’”, ressaltou. 

Segundo Francisco, “os cris-
tãos devem buscar uma partici-
pação mais ativa na sociedade 
como forma concreta de amor 
ao próximo, que permita a cons-
trução de uma cultura fraterna 
baseada no direito e na justiça”. 
No entanto, o Papa pediu uma 
postura mais incisiva dos po-
líticos. “Requer-se que vivam 
com paixão o seu serviço aos 
povos, vibrando com as fi bras 
íntimas do seu etos e da sua 
cultura, solidários com os seus 
sofrimentos e esperanças; po-
líticos que anteponham o bem 
comum aos seus interesses 
privados, que não se deixando 
intimidar pelos grandes pode-
res fi nanceiros e mediáticos”, 
recomendou. (ANSA).

Páscoa de Cristo, a Campanha 
da Fraternidade propõe aos 
cristãos brasileiros o horizonte 
das “políticas públicas”, disse 
o Papa. 

“Muito embora aquilo que se 
entende por política pública 
seja primordialmente uma 
responsabilidade do Estado, 
cuja fi nalidade é garantir o bem 
comum dos cidadãos, todas as 

Flagrado por câmera, fugitivo é 
preso vestido de mulher

acharam que, por ser último dia 
de festa, a secretaria iria baixar 
a guarda”, destacou o gestor da 
SSP Maurício Teles Barbosa.

Lançado no fi nal do ano pas-
sado, com tecnologia capaz de 
identifi car criminosos, o pro-
jeto de Vídeo Policiamento foi 
utilizado pela primeira vez no 
carnaval de Salvador. Uma novi-
dade no país, os equipamentos 
espalhados pelos três circuitos 

nos portais de abordagem iden-
tifi caram 460 mil pessoas por 
dia. De acordo com a secretaria, 
mais de R$ 18 milhões foram 
investidos nos softwares de 
reconhecimento, agregando 
ainda mais atividades ao vide-
omonitoramento já utilizado. 
Além de ser empregada para 
encontrar criminosos, o siste-
ma também ajuda a localizar 
pessoas desaparecidas (ABr).

‘Não encontramos solução’, 
diz UE sobre Brexit

o protocolo sobre a Irlanda do 
Norte, que não será reaberto”, 
acrescentou Schinas. O backs-
top só será ativado se Londres 
e Bruxelas não fi nalizarem um 
acordo comercial durante o 
período de transição do Brexit, 
até 31 de dezembro de 2020. O 
governo britânico, no entanto, 
teme que isso enfraqueça sua 
posição nas futuras negocia-
ções, já que o backstop criaria 
uma espécie de fronteira entre 
a Irlanda do Norte e o restante 
do Reino Unido.

Em entrevista à emissora 
Sky News, um ministro do 

governo de Theresa May que 
preferiu manter o anonimato 
disse que o adiamento do 
divórcio, marcado para 29 de 
março, é “inevitável”. O Parla-
mento votará novamente um 
acordo entre Reino Unido e 
UE no dia 12 de março, mas é 
improvável que o impasse se 
resolva. “Agora é inevitável 
que haja uma extensão técnica. 
Um mês provavelmente não 
seria sufi ciente para aprovar 
a legislação. Isso já foi aceito 
no governo, não há modo de 
evitar”, afirmou o ministro 
(ANSA).

Carnaval SP: 5 milhões de 
pessoas em 516 blocos


