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“Aconteça o que 
acontecer, o tempo 
e as horas sempre 
chegam ao fim, 
mesmo do dia mais 
duro dentre todos os 
dias”.
William Shakespeare (1564/1616)
Poeta, dramaturgo e ator inglês 
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MERCADOMERCADO
FINANCEIROFINANCEIRO

O Ministério Público 
Federal (MPF) ajui-
zou ação civil pública 

para que a Agência Nacional 
de Mineração (ANM) seja 
obrigada a inspecionar todas 
as barragens de mineração 
no país, consideradas in-
seguras ou com segurança 
inconclusiva. Também devem 
ser fi scalizadas as estruturas 
consideradas seguras, mas 
que tenha Dano Potencial 
Associado (DPA) alto, isto é, 
aquelas que causariam grande 
impacto em caso de ruptura.

Conforme a ação, as es-
truturas inseguras ou com 
segurança inconclusiva, lo-
calizadas em Minas Gerais, 
deveriam começar a ser 

MPF move ação para obrigar 
Agência de Mineração a 
inspecionar barragens no país

inspecionadas em até 30 dias, 
com prazo para conclusão de 
relatório em 180 dias. Nas 
barragens com o DPA alto, situ-
adas em municípios mineiros, a 
inspeção se iniciaria em até 90 
dias e concluída em 240 dias. 
Em relação aos demais estados, 
a solicitação é para que todas 
as fi scalizações tenham início 
em no máximo 180 dias e sejam 
fi nalizadas em 360 dias.

Para que as inspeções sejam 
realizadas, o MPF quer que a 
União seja obrigada a fornecer 
os recursos humanos e fi nan-
ceiros necessários e, caso seja 
necessário, promova inclusive 
o deslocamento servidores de 
outros órgãos capacitados tec-
nicamente para a fi scalização 

de barragens. Também pede 
que a ANM e a União sejam 
obrigadas, no prazo de 180 
dias, a apresentar um plano 
de reestruturação da atividade 
de fi scalização de barragens 
no Brasil.

“Na Gerência Regional de 
Minas Gerais, antiga Superin-
tendência do DNPM, a situação 
não se destoa dessa realidade, 
pois somente quatro servidores 
estão na Divisão de Segurança 
de Barragens, sendo que dois 
foram relocados em dezembro 
de 2018, com a instalação da 
ANM. Frisa-se, nesse ponto, 
que apenas dois servidores 
possuem especialização em 
engenharia de barragens”, diz 
a ação.

A ausência de concursos 
públicos também está entre 
as questões levantadas pelo 
MPF, que acusa um sucate-
amento do órgão. “A falta 
de recursos financeiros não 

é justificativa para a não 
realização de contratações 
na ANM, uma vez que essas 
contratações ocorreram em 
outros setores. O cenário que 
hoje se desvela é resultado 

de uma opção dos gestores 
públicos federais”. Procu-
rada, a ANM informou que 
responderá as demandas 
apresentadas diretamente 
ao MPF (ABr).

Na ação, o MPF pede que a ANM e a União sejam obrigadas, no prazo de 180 dias, a apresentar 

um plano de reestruturação da atividade de fi scalização de barragens no Brasil.

A manutenção do decreto 
que isenta visto brasileiro para 
turistas dos Estados Unidos, 
Canadá, Japão e Austrália, foi 
defendido ontem (10), pelo 
ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio. Em audiência 
pública na Comissão de Desen-
volvimento Regional, o ministro 
destacou, no entanto, que o 
decreto é fundamental para a 
geração de emprego e renda 
no Brasil. Os quatro países que 
agora estão livres da exigência 
fi guram entre os 20 países que 
mais gastam com viagem no 
mundo. 

Enquanto a média de gastos 
de um viajante no Brasil é de 
859 dólares, levando em conta 
tempo médio de estadia e gasto 
do viajante comum, os viajantes 
desses países gastam quase o 
dobro, 1.566 dólares na mesma 
média de tempo. “Queremos 
geração de emprego e renda ou 
uma política de reciprocidade 
por si só?”, questionou o mi-
nistro, ao pedir aos senadores 
apoio também para aprovação 
do projeto, já aprovado pela 
Câmara, que permite que com-
panhias aéreas com 100% de 
capital estrangeiro atuem no 

Ministro do Turismo, Marcelo 

Álvaro Antônio, em audiência 

no Senado.

Embaixada nos EUA
O embaixador do Brasil nos Esta-

dos Unidos, Sérgio Amaral, foi remo-
vido do cargo, em portaria publicada 
ontem (10), no DOU. O ministro 
Ernesto Araújo assina a remoção. 
Não há informações sobre o nome do 
substituto. É a primeira mudança de 
postos no exterior anunciadas pelo 
governo federal. O presidente Jair 
Bolsonaro indicou, em mais de uma 
ocasião, que pretendia substituir os 
embaixadores em locais estratégicos 
para o governo brasileiro.

O governo de Cuba promul-
gou ontem (10) a nova Cons-
tituição do país, aprovada em 
referendo popular em fevereiro 
passado e que abre a ilha para 
o mercado privado. O ato de 
promulgação foi presidido pelo 
primeiro-secretário do Comitê 
Central do Partido Comunista, 
Raúl Castro, em uma ceri-
mônia solene na Assembleia 
Nacional. Em seu discurso, o 
ex-presidente disse que a Carta 
Magna “garante a continuidade 
da Revolução e o caráter irre-
vogável do socialismo”.

A nova Constituição foi apro-
vada em um referendo popular 
em 24 de fevereiro, com 86,85% 
dos votos. Entre outras coisas, 
o texto reconhece a proprieda-
de privada, o enriquecimento 
individual, a liberdade de im-
prensa e o Estado laico. Além 
disso, a Constituição garante 
a presunção de inocência em 
processos, proíbe a discrimi-
nação de pessoas LGBT, cria 
o cargo de primeiro-ministro 
como chefe de governo - o 
presidente permanecerá como 
chefe de Estado - e prevê um 
referendo sobre o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo.

O projeto também fi xa em 

Miguel Díaz-Canel,

presidente de Cuba.

O presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Cam-
pos Neto, destacou, durante 
evento nos Estados Unidos, 
que uma de suas prioridades 
na instituição é ampliar e tornar 
mais democrático o mercado 
de capitais no país, com a 
participação de mais famílias 
e empresas. A afi rmação faz 
parte de apontamentos das 
apresentações que está fazen-
do nas reuniões de Primavera 
do FMI e do Banco Mundial, 
que vão até domingo (14), em 
Nova York e Washington.

Outro objetivo de Campos 
Neto à frente da instituição fi -
nanceira é aprovar a autonomia 
legal do BC, o que, para ele, pode 
ajudar a reduzir o risco-país e a 
aumentar o crescimento de lon-
go prazo da economia brasileira.

Também é prioridade manter 
a infl ação baixa e estável, man-
tendo a “excelente condução da 
política monetária e continuar 
a aprimorar a comunicação”, 
afi rmou Campos Neto, acrescen-
tando que a aprovação e imple-
mentação de reformas e ajustes 
na economia são essenciais para 
manter a infl ação baixa no médio 
e longo prazos, para redução 
da taxa de juros e recuperação 

O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, disse ontem 
(10) que as mudanças a serem 
propostas na CNH vão tornar 
mais rápida a punição de in-
frações graves. O objetivo é 
aumentar de 20 para 40 pontos 
o limite para suspender o docu-
mento. “Os órgãos de trânsito 
não estão tendo capacidade de 
processar e fazer a suspensão 
quando se atinge os 20 pontos”, 
ressaltou, após participar de se-
minário promovido pelo jornal 
Valor Econômico.

“As infrações, em sua maio-
ria, são bestas, muito leves. 
Então, no fi nal das contas, é 
burocracia”, disse. Por isso, au-
mentar o limite de pontuação é 
uma forma de abrir espaço para 
executar as sanções nos casos 
mais graves, como embriaguez 
ao volante. “A gente simplifi ca 
o processo de suspensão na-
quilo que é grave e aumenta 
a pontuação, até para que os 
órgãos tenham capacidade de 

As mudanças devem incluir o aumento do tempo de validade

da carteira de cinco para dez anos.
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Teve início ontem (10) a 
Campanha Nacional de Vacina-
ção contra a Gripe. O ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Man-
detta, fez um apelo para que 
o público-alvo compareça às 
unidades de saúde para se imu-
nizar. A expectativa é imunizar 
58 milhões de pessoas até o dia 
31 de maio. O chamado do mi-
nistro foi feito principalmente 
aos grupos prioritários dessa 
primeira fase da campanha, que 
são as crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos; as grávidas 
e as puérperas, mulheres até 45 
dias após o parto. 

O chamado foi feito pelo mi-
nistro durante cerimônia, em 
Porto Alegre, que marcou o lan-
çamento ofi cial da campanha. 
“Serão doses de vacina onde 

vamos garantir o inverno para 
aqueles que necessitam e evitar 
que aquela gripe se transforme 
em pneumonia, em tristeza e 
óbito”, disse Mandetta.

O governo federal enviou 
aos estados 63,7 milhões de 
doses da vacina. A partir do 
próximo dia 22, todo o públi-
co-alvo da campanha poderá 
receber a dose. Fazem parte 
desse grupo os trabalhadores 
da saúde, povos indígenas, 
idosos, professores de escolas 
públicas e privadas, pessoas 
com comorbidades e outras 
condições clínicas especiais, 
jovens de 12 a 21 anos sob 
medidas socioeducativas, 
funcionários do sistema pri-
sional e pessoas privadas de 
liberdade (ABr).

Banco de Imagens/ANA

Mudanças na CNH vão ‘facilitar punição’ 
de infração grave, diz ministro

“Estamos falando da primeira 
etapa de concessões de rodo-
vias federais na década de 1990. 
De lá para cá, trilhamos uma 
curva de aprendizado”, disse, 
referindo-se a estradas como 
a Presidente Dutra, que liga 
São Paulo ao Rio, e que tem 
contrato válido até 2021.

Também está em estudos a 
abertura de ao menos quatro 
portos ao capital privado. O 
governo pretende viabilizar a 
entrada do capital privado na 
Companhia Docas do Espírito 
Santo. “O modelo não está 
defi nido ainda: se vai ser uma 
abertura de capital com con-
trole do Estado ou se é uma 
concessão integral do ativo 
portuário mantendo a empre-
sa”, disse. Outros portos que 
devem ter a situação avaliada 
para uma possível abertura a 
investidores privados são os 
de Suape, em Pernambuco; 
São Sebastião; e de Santos 
(ABr).

processar naquilo que é leve”, 
disse.

As mudanças, que devem 
incluir o aumento do tempo de 
validade da carteira de cinco 
para dez anos, serão feitas por 
um projeto de lei. O texto será 
enviado até semana que vem ao 
Palácio do Planalto, que vai de-

cidir o momento mais oportuno 
para abrir a discussão com os 
parlamentares. “Isso tem que 
ser discutido pelo Congresso”, 
ressaltou, ao informar que o go-
verno pretende aproveitar o fi m 
dos contratos de concessões de 
rodovias federais para rever as 
condições. 

Ministro apela para 
público-alvo se 

vacinar contra a gripe

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lança 

Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe.

Erasmo Salomao/Ministério da Saúde

Isenção de vistos para 
gerar empregos

Brasil e também moderniza a 
Lei Geral do Turismo.

“A abertura do capital es-
trangeiro é a melhor maneira 
que nós temos de promover 
a competitividade entre as 
empresas. Nós temos toda a 
garantia de que esse processo 
vai ser exitoso na redução do 
valor das passagens aéreas”, 
defendeu Marcelo Álvaro, 
acrescentando que a medida 
é fundamental para o aumen-
to de rotas. Outra proposta 
considerada estratégica, que 
também depende do Congres-
so, é o projeto que transforma 
a Embratur em uma agência 
de promoção internacional do 
Brasil como destino no exterior.

“A Embratur hoje é uma 
autarquia especial ligada ao 
Ministério do Turismo, o que a 
engessa, e muito, a sua própria 
atuação da promoção do Brasil 
no exterior, e também na pro-
moção dos grandes eventos”, 
criticou (ABr).

Cuba promulga Constituição que 
reconhece propriedade privada

cinco anos o mandato do pre-
sidente, com direito a uma 
reeleição, e impõe 60 anos 
como idade máxima para se 
candidatar - dessa forma, o 
atual mandatário do país, Miguel 
Díaz-Canel, 58, não poderia ten-
tar a reeleição. Por outro lado, 
a nova Constituição não muda 
a regra de partido único e man-
tém o monopólio do Estado na 
posse de terras. Os conceitos de 
economia planifi cada e de país 
comunista também foram man-
tidos. “Apenas no socialismo e 
no comunismo o ser humano 
alcança sua dignidade plena”, 
diz a Carta Magna (ANSA).

Ampliação do mercado de 
capitais e autonomia do BC

econômica sustentável.
Segundo o presidente do BC, 

é preciso buscar as mudanças 
que permitam o desenvolvi-
mento do mercado brasileiro 
de capitais. “A esse respeito, 
medidas de ajuste fi scal tam-
bém podem contribuir. Colo-
car as contas públicas em um 
caminho equilibrado, através 
de um ajuste fi scal e de uma 
reestruturação patrimonial, 
gera efeitos multiplicadores 
no mercado de capitais, resul-
tando em maior diversifi cação 
desse mercado e aumento do 
número de transações” (ABr).
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Presidente do BC,

Roberto Campos Neto.


