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"A vida é assim: 
esquenta e esfria, 
aperta e daí afrouxa, 
sossega e depois 
desinquieta. 
O que ela quer da 
gente é coragem".
João Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular

MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

O presidente Jair Bolso-
naro analisou ontem 
(1ª) as reações de 

palestinos sobre a abertura 
de um escritório de negó-
cios do Brasil em Jerusalém. 
“É direito deles reclamar”, 
disse. Bolsonaro está em 
Israel para uma visita ofi cial 
e anunciou uma nova repre-
sentação comercial no país. 
Após o anúncio, o Estado da 
Palestina chamou de volta 
seu embaixador no Brasil, 
Ibrahim Alzeben, para con-
sultas e para estudar uma 
reação à medida do governo 
brasileiro.

A Embaixada do Brasil em 

“É direito deles reclamar”, 
diz o presidente Jair 
Bolsonaro sobre a Palestina

Israel está localizada em Tel 
Aviv e há planos do governo 
Bolsonaro de transferi-la para 
Jerusalém. De acordo com Bol-
sonaro, essa transição deve ser 
feita com calma e mantendo 
contato com outros países. “O 
que eu quero é que seja res-
peitada a autonomia de Israel. 
Se fosse hoje abrir negociações 
com Israel, colocaria a embai-
xada em Jerusalém. Agora, não 
quero ofender ninguém, mas 
queremos que respeitem nossa 
autonomia”, disse.

Em Brasília, o presidente 
da República em exercício, 
Hamilton Mourão, disse que 
a abertura de um escritório 

do Brasil em Jerusalém não 
signifi ca seu reconhecimento 
como capital por parte do 
Brasil. “É algo que não tem 
nada a ver com a diplomacia. 
Podemos até considerar um 
passo intermediário naquela 
decisão inicial do presidente 
de mudar a embaixada”.

Em relação à discussão 
sobre a criação do Estado 
da Palestina de chamar seu 
embaixador de volta, Mourão 
também ponderou a reação 
dizendo que é um método de 
pressão diplomática e que, 
após a consulta, o embaixador 
deve voltar. “Uma vez que os 
países árabes, e os palestinos 

em particular, entendam o al-
cance dessa decisão, que não 
muda nossa visão diplomática 
em relação à necessidade de 

que palestinos e israelenses 
tenham uma coexistência 
pacífi ca naquela região, como 
desde 1947 o Brasil apoia, a 

partir do momento que en-
tendam que isso continua, 
não teremos problemas”, 
disse (ABr).

Netanyahu acompanha Bolsonaro no Muro das Lamentações:

‘não pretendo ter atrito com ninguém’.

Entrega da Rais 
Os empregadores de todo o país 

têm até a próxima sexta-feira (5) 
para entregar à Secretaria de Traba-
lho a Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais). O documento reúne 
informações sobre patrões e trabalha-
dores e serve de base para estatísticas 
sobre o mercado de trabalho e para 
a formulação de políticas públicas, 
como o pagamento do abono sala-
rial. A declaração é preenchida pela 
internet (www.rais.gov.br).

A Telespazio Brasil, subsi-
diária do conglomerado aero-
espacial e de defesa italiano 
Leonardo, assinou um contrato 
para monitoramento via satélite 
de plataformas de extração de 
petróleo da Petrobras na Bacia 
de Campos (RJ). 

O objetivo da atividade é “de-
tectar eventuais vazamentos 
de óleo”, segundo nota da Leo-
nardo, e o anúncio acontece na 
véspera da feira Laad Defence 
& Security, que começa hoje 

(2) e vai até sexta-feira (5), no 
Rio de Janeiro.

O contrato tem 14 meses 
de validade e prevê a aqui-
sição de uma média de 150 
imagens por mês produzidas 
pelo sistema de satélites 
Cosmo-SkyMed, “assim como 
o fornecimento de serviços 
técnicos especializados 24 
horas por dia”. O monitora-
mento cobrirá mais de 50 
plataformas de petróleo na 
Bacia de Campos (ANSA).

Plataforma da Petrobras na costa do Rio de Janeiro.

No dia da mentira, lembrado 
ontem (1º), o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) lançou uma 
campanha na internet para 
combater as notícias falsas (fake 
news), com a hashtag #Fake-
NewsPerigoReal, depois de o 
Poder Judiciário ser alvo, nos 
últimos meses, por uma série de 
críticas incluindo informações 
falsas disseminadas pelas redes 
sociais. O tema tem suscitado 
incômodo no presidente do CNJ 
e do STF, ministro Dias Toffoli.

“A popularização das redes 
sociais e a disseminação de 
boatos e falsas notícias têm 
um impacto real e imediato na 
sociedade, como a destruição 
de reputações, prejuízos fi nan-
ceiros e até mesmo a morte. 
Esta ação pretende alertar a 
sociedade sobre os riscos do 
compartilhamento das fake 
news e suas consequências fora 
do mundo virtual”, diz o texto 
que descreve a campanha.

Além da campanha online, 
CNJ e STF preveem parcerias 
com agências de checagem de 
fatos para desfazer rapidamen-
te boatos sobre o Judiciário. 
Na internet, serão veiculadas 
peças sobre o perigo causado 
por notícias falsas, como, por 
exemplo, o caso de uma mu-

Ministro Dias Toffoli.

‘O medo é o início das 
ditaduras’, diz papa

O papa Francisco alertou, durante 
sua viagem de volta do Marrocos, 
que as ditaduras nascem a partir do 
medo. Segundo o Pontífi ce, “muitas 
pessoas de boa vontade, não apenas 
católicos”, estão “um pouco tomadas 
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O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luís 
Roberto Barroso, classifi cou 
como inaceitáveis as amea-
ças aos ministros da Corte e 
seus parentes. A Corte abriu 
inclusive um inquérito que 
apura ataques e divulgação 
de notícias falsas (fake news) 
contra os ministros nas redes 
sociais. Ao participar ontem 
(1º) de debate promovido pelo 
jornal O Estado de São Paulo, 
na capital paulista, Barroso 
disse esperar que o inquérito 
não aborde críticas feitas por 
procuradores, mas que o foco 
seja um “pacto de civilidade” 
com a sociedade para acabar 
com as ameaças de morte e 
agressão física a ministros e 
suas famílias.

Sobre a decisão da Corte de 
que a Justiça Eleitoral pode 
investigar casos de corrupção 
quando envolverem simultane-
amente caixa 2 de campanha e 
outros crimes comuns, Barroso, 
que votou contra a mudança 
no julgamento, destacou que a 
Corte se baseou em um único 
precedente, datado de 1996, 
quando um político emitiu 
uma duplicata falsa. “Passados 
tantos anos, a realidade tinha 
se transformado de maneira tão 
profunda, que não justifi cava 
apegar-se àquele precedente 

Ministro do STF,

Luís Roberto Barroso.

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
afi rmou ontem (1) que não será 
no seu “turno”, como ministro, 
que a operação Lava Jato vai 
retroceder. Moro participou do 
evento de lançamento do livro 
Corrupção: Lava Jato e Mãos 
Limpas na sede do Jornal O 
Estado de São Paulo, na capital 
paulista.

“Houve um grande avanço 
[com a Lava Jato], agora, é 
importante que nós trans-
formemos isso num padrão 
de comportamento, ou seja, 
que as pessoas tenham mais 
certeza de que se elas come-
terem crimes no âmbito da 
administração pública, elas vão 
ser descobertas, investigadas 
e, se provada a culpa, vão ser 
punidas. É para isso que nós 
temos trabalhado”, declarou 
o ministro.

Moro preferiu não prever 
datas para a análise por parte 
do Congresso ao projeto anti-
crime. “Temos conversado com 
parlamentares e lideranças 
de ambas as casas. O desejo, 
evidentemente, do governo é 
que seja aprovado, discutido e, 
eventualmente, alterado e apri-
morado o mais rápido possível. 
Agora, o tempo do Congresso 

Ministro da Justiça e Segurança 

Pública, Sergio Moro.

A queda nas exportações fez 
a balança comercial fechar mar-
ço com o menor saldo positivo 
em três anos. No mês passado, 
o Brasil exportou US$ 4,99 bi-
lhões a mais do que importou. 
O saldo representa recuo de 
22,27% em relação ao superávit 
de US$ 6,42 bilhões registrado 
em março do ano passado e é o 
menor para o mês desde 2016. 
No mês passado, o país expor-
tou US$ 18,12 bilhões, queda 
de 1% em relação a março do 
ano passado pelo critério da 
média diária. As importações 
somaram US$ 13,130 bilhões, 
com ala de 5,1% também pela 
média diária.

Com o resultado de março, 
a balança comercial acumula 
superávit (exportações menos 
importações) de US$ 10,889 bi-
lhões nos três primeiros meses 
do ano, com recuo de 11,1% na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2018, quando o supe-
rávit tinha atingido US$ 12,243 
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Resultado é o menor para o mês em três anos. 
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Balança comercial tem superávit de 
US$ 4,99 bilhões em março

couros e peles (-10,8%). A 
principal queda nas exporta-
ções ocorreu com os produtos 
manufaturados, cujas vendas 
caíram 6,5% em relação a mar-
ço do ano passado. As maiores 
retrações ocorreram na venda 
de veículos de carga (-68,2%), 
óleos combustíveis (-49,6%), 
automóveis de passageiros 
(-41,4%) e autopeças (-13,4%).

A maior parte dessa queda 
é efeito da crise na Argentina, 
principal comprador de produtos 
industrializados do Brasil e ter-
ceiro maior parceiro comercial 
do país. Somente em março, as 
exportações para o país vizinho 
caíram 48,4%. Depois de o saldo 
da balança comercial ter encer-
rado 2018 em US$ 58,959 bi-
lhões, o segundo maior resultado 
positivo da história, o mercado 
estima um superávit menor em 
2019 motivado principalmente 
pela recuperação da economia, 
que reativa o consumo e as im-
portações (ABr).

bilhões. Nos três primeiros 
meses do ano, as exportações 
somaram US$ 53,026 bilhões, 
retração de 3% em relação ao 
mesmo período de 2018 pelo 
critério de média diária. As 
importações totalizaram US$ 
42,138 bilhões, recuo de 0,7% 
na mesma comparação.

Em março, as exportações de 

produtos básicos aumentaram 
7,9% em relação ao mesmo mês 
do ano passado, com destaque 
para algodão bruto (+123,6%), 
milho em grãos (+86,7%), fumo 
em folhas (+38,9%) e farelo de 
soja (+30,2%). A venda de pro-
dutos semimanufaturados caiu 
0,5%, puxada por açúcar bruto 
(-34,6%), celulose (-12%) e 

Empresa italiana monitora 
plataformas da Petrobras

Ameaças a ministros do 
STF são “inaceitáveis”

pouco expressivo”, disse. Bar-
roso defende que esse tipo de 
caso deve fi car com a Justiça 
Federal.

Quanto à relação do STF com 
a sociedade, ministro disse, 
em uma democracia, ninguém 
deve exercer poder em nome 
próprio. “O STF, como qual-
quer tribunal constitucional, 
pode, eventualmente, produ-
zir decisões que vão contra o 
sentimento da sociedade, que 
tem que passar pelo fi ltro da 
Constituição. Às vezes, a so-
ciedade está apaixonada, quer 
linchamento”, disse.“Se um 
tribunal repetidamente frustra 
o sentimento social vive um 
processo de deslegitimização”, 
acrescentou (ABr).

Lava Jato ‘não retrocederá’ 
durante sua gestão, diz Moro

pertence ao Congresso. O que 
eu tenho sentido, porém, em 
conversas com parlamentares 
é uma grande receptividade. 
É uma questão de ajustar o 
debate e o diálogo”, disse Moro.

O ministro justifi cou a trans-
ferência do Conselho de Con-
trole de Atividades Financei-
ras (Coaf), antes vinculado ao 
extinto Ministério da Fazenda, 
para o seu ministério. De 
acordo com ele, o órgão so-
brecarregaria o ministério da 
Economia. Ainda, para Moro, 
o Coaf estava negligenciado 
nos governos anteriores e a 
mudança permitiu corte de 
cargos na área administrativa, 
que foram redirecionados. 
Ele destacou que o órgão vai 
manter o seu caráter de inte-
ligência (ABr).

pelo medo”, que é a “pregação usual 
dos populismos”. “Semeiam o medo 
e depois tomam as decisões. O medo 
é o início das ditaduras”, disse Jorge 
Bergoglio, no avião papal.

Francisco citou o exemplo da 
Alemanha, que cedeu às promessas 
de Hitler, alimentadas pelo medo 
da população. “Semear o medo é 

fazer uma coletânea de crueldades, 
fechamentos e até de esterilidades”, 
acrescentou. Além disso, o Papa disse 
sentir “dor” ao ver pessoas que “prefe-
rem construir muros”. “Aqueles que 
fazem os muros acabarão prisioneiros 
dos muros que eles construíram. Já 
os que constroem pontes seguirão em 
frente”, ressaltou (ANSA).

CNJ combate fake news 
sobre Judiciário

lher que morreu espancada no 
Guarujá, após ser erroneamente 
acusada de praticar magia negra 
em crianças.

A campanha chama atenção 
também para notícias verda-
deiras, mas antigas, sendo 
compartilhadas fora de contexto, 
incentivando os cidadãos a, na 
dúvida, não repassar a informa-
ção. Recentemente, voltaram 
a circular, por exemplo, falsas 
notícias dando conta de que o 
ministro Ricardo Lewandowski, 
do STF, participou do MR8, orga-
nização de esquerda que pregava 
a luta armada durante o regime 
militar no Brasil. Acompanhada 
por uma montagem fotográfi ca, 
a informação foi analisada e des-
mentida por diversas agências de 
checagem (ABr).


