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“Conheça todas as 
teorias, domine 
todas as técnicas, 
mas ao tocar uma 
alma humana, seja 
apenas outra alma 
humana”.
Carl Jung (1875/1961)
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O presidente Jair Bol-
sonaro questionou na 
sexta-feira (12) o rea-

juste de 5,7% no preço do óleo 
diesel anunciado na quinta 
(11), pela Petrobras. Bolsona-
ro disse que conversará com a 
direção da empresa para co-
nhecer melhor a composição 
de custos do combustível no 
país. Ele negou qualquer tipo 
de intervenção do governo na 
estatal. A petroleira adiou o 
aumento. 

“Eu não vou ser interven-
cionista, não vou praticar a 
política que fi zeram no passa-
do, mas eu quero os números 
da Petrobras. Tanto é que na 
terça-feira convoquei todas da 
Petrobras para me esclarecer 
porque 5,7% de reajuste, 
quando a infl ação projetada 

Presidente Jair Bolsonaro 
‘quer entender’ custo 
para reajuste do diesel

para este ano está abaixo de 
cinco. Só isso, mais nada. Se 
me convencerem, tudo bem. 
Se não me convencerem, nós 
vamos dar a resposta adequada 
para vocês”, afi rmou logo após 
inaugurar o novo terminal in-
ternacional do Aeroporto de 
Macapá. 

O presidente disse que há 
preocupação com reajuste dos 
combustíveis pelo impacto no 
setor de transporte de cargas, 
afetando diretamente os cami-
nhoneiros. “São pessoas que 
movimentam as riquezas de 
Norte a Sul, de Leste a Oeste, 
que têm que ser tratadas com 
o devido carinho e conside-
ração. E nós queremos um 
preço justo para o óleo diesel”, 
acrescentou. O vice-presidente 
Hamilton Mourão julga ser “um 

fato isolado e justamente pelo 
momento em que estamos 
vivendo”. “Tenho visto alguns 
dados da pressão que havia do 
lado dos caminhoneiros. Bolso-
naro está buscando a melhor 
solução para esse problema”, 
disse à rádio CBN.

A Petrobras informou que, 
“em consonância com sua 
estratégia para os reajustes 
dos preços do diesel divulgada 
em 25/3/2019, revisitou sua 
posição de hedge e avaliou ao 
longo do dia, com o fechamento 
do mercado, que há margem 
para espaçar mais alguns dias 
o reajuste no diesel”. A empre-
sa disse ainda que manterá o 
alinhamento do combustível 
com o Preço de Paridade In-
ternacional (PPI). Por causa do 
adiamento no reajuste, as ações 

ordinárias (direito a voto) e 
preferenciais da Petrobras 
registravam queda superior a 
7% na Bovespa, na tarde de 
sexta-feira.  

Com relação a morte do mú-
sico Evaldo dos Santos Rosa, 

assassinado pelo Exército no 
último domingo (7), Bolsonaro 
disse que “O Exército é do povo 
e não pode acusar o povo de 
ser assassino, não. Houve um 
incidente”. Lamentou a morte 
do “cidadão trabalhador, ho-

nesto” e disse que “está sendo 
apurada a responsabilidade”, 
porque no “Exército sempre 
tem um responsável. Não exis-
te essa de jogar para debaixo 
do tapete. Vai aparecer o res-
ponsável”, acrescentou (ABr).

Bolsonaro durante inauguração do novo terminal de passageiros do

Aeroporto Internacional de Macapá.
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Isenção do Enem
Ao todo, 3.687.527 estudantes 

solicitaram a isenção da taxa de 
inscrição do Enem 2019, de acordo 
com balanço divulgado pelo Inep. 
O resultado fi nal será divulgado 
no próximo dia 17. Para consul-
tar o resultado, será necessário 
informar o CPF e senha criada na 
hora de fazer a solicitação. O prazo 
para pedir a isenção terminou na 
última quarta-feira (10). A taxa de 
inscrição deste ano é R$ 85. 

O cineasta Carlos José Fontes 
Diegues, o Cacá Diegues, um 
dos fundadores do Cinema 
Novo, disse que estava de 
sentindo muito bem e tranquilo 
na sexta-feira (12), dia em 
que tomou posse como novo 
imortal da Academia Brasileira 
de Letras (ABL). “Para mim, a 
academia não é uma medalha 
de honra, uma coisa de vaidade. 
É um lugar de concentração da 
cultura, de proteção da me-
mória cultural mas, ao mesmo 
tempo, de provocação cultural, 
ou seja, de você criar elementos 
que permitam à cultura brasi-
leira se desenvolver. É isso que 
eu vou tentar fazer”, afi rmou.

Nascido no dia 19 de maio de 
1940, em Maceió, Cacá Diegues 
foi eleito no dia 30 de agosto 
do ano passado para a cadeira 
número 7, sucedendo ao cine-
asta Nelson Pereira dos Santos, 
que morreu no dia 21 de abril 

Cacá Diegues tomou posse
na Academia Brasileira de Letras

Cineasta Cacá Diegues, o novo imortal.
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Berlim, Nova York e Toronto, 
e exibida comercialmente na 
Europa, nos Estados Unidos e 
na América Latina, o que o tor-
na um dos cineastas brasileiros 
mais conhecidos no mundo. O 
fi lme mais recente, O Grande 
Circo Místico, baseado em po-
esia de Jorge de Lima, é o dé-
cimo oitavo de sua fi lmografi a e 
traz de novo à cena o realismo 
mágico, contando a história de 
cinco gerações de uma família 
circense, dona do circo.

Após a promulgação do AI-
5, durante o regime militar, 
Diegues exilou-se na Itália e 
depois na França. Foi casado 
com a cantora Nara Leão, da 
qual se separou em 1977, e 
com quem teve dois fi lhos: Isa-
bel e Francisco. Desde 1981, 
é casado com a produtora 
de cinema Renata Almeida 
Magalhães, com quem teve a 
fi lha Flora (ABr).

de 2018. Cacá Diegues venceu 
dez concorrentes: Conceição 
Evaristo, Pedro Corrêa do 
Lago, Raul de Taunay, Remil-
son Soares Candeia, Francisco 
Regis Frota Araújo, Placidino 
Guerrieri Brigagão, Raquel 
Naveira, José Itamar Abreu 

Costa, José Carlos Gentili e 
Evangelina de Oliveira. Dos 
atuais 39 membros da ABL, 
apenas cinco são mulheres.

A maioria dos fi lmes que 
Diegues foi selecionada por 
grandes festivais internacio-
nais, como Cannes, Veneza, 

A foto que girou o mundo 
de uma menina hondurenha 
de 2 anos de idade chorando, 
enquanto sua mãe era revistada 
na fronteira do México com os 
Estados Unidos, foi a ganhadora 
World Press Photo of The Year, 
o mais importante prêmio de 
fotojornalismo. 

A imagem foi tirada pelo fo-
tógrafo americano John Moore 
em 12 de junho de 2018 e gerou 
polêmica sobre as políticas 

imigratórias do presidente dos 
EUA, Donald Trump, e as or-
dens de separação de familiares 
na fronteira. 

Apesar da criança na foto 
não ter sido separada da mãe, 
a imagem virou símbolo das 
críticas à política de Trump. 
O vencedor do prêmio foi 
anunciado em uma cerimônia 
em Amsterdã, pois o concurso 
nasceu na Holanda em 1955 
(ANSA).

John Moore/EPA 

Foto de criança na 
fronteira vence

World Press Photo

A Confederação Nacional 
do Comércio (CNC) revisou 
de +2,0% para +1,7% a ex-
pectativa de crescimento do 
volume de receitas do setor de 
serviços em 2019, tendo como 
base resultado da pesquisa de 
serviços, divulgada pelo IBGE 
na sexta-feira (12), que indica 
queda de 0,4% no volume de 
receitas do setor de serviços 
em fevereiro, na comparação 
com janeiro.

Para a Confederação, os 
resultados de curto prazo 
evidenciam a fragilidade da 
recuperação do nível de ativida-
de econômica, especialmente 
considerando-se que as ativi-
dades pesquisadas respondem 
por aproximadamente 1/3 do 
PIB. “O ritmo das atividades 
do setor de serviços se funda-
menta na lenta regeneração 
do mercado de trabalho. A 
contar pelo resultado desse 
primeiro bimestre, ainda não 
se pode prever um cenário 

de recuperação nos serviços”, 
explica o economista da CNC, 
Fabio Bentes.

O destaque negativo nessa 
base comparativa foi o setor de 
transportes, que recuou 2,6% 
em relação a janeiro, contrastan-
do com a prestação de serviços 
de informática e comunicação. 
Este, por sinal, foi o único dos 
cinco subgrupos de atividades a 
registrar variação positiva este 
mês, cujo resultado foi +0,8%. 
Dos dez itens que mais pressio-
naram o IPCA nos últimos 12 
meses encerrados em fevereiro, 
sete são serviços. 

São eles: preços da energia 
elétrica, que subiram +15,5%; 
planos de saúde, com alta de 
+10,6%; e tarifas de ônibus 
urbanos, que tiveram alta de 
7,3%. Juntos, esses três itens 
respondem por 10,4% dos gas-
tos mensais das famílias brasi-
leiras e representaram quase a 
metade da infl ação acumulada 
no período (AI/CNC).

Ainda não se pode prever cenário de recuperação nos serviços.

CNC reduz expectativa 
de crescimento do 
setor de serviços

CNCorg/Reprodução

Foi publicado na sexta-feira 
(12) no DOU o decreto que 
formaliza os critérios para a 
doação de bens móveis ou 
serviços para o Executivo por 
pessoas físicas ou jurídicas. As 
regras começam a valer a partir 
do dia 12 de agosto, 60 dias 
após a publicação do decreto. 
A medida foi anunciada na 
quinta-feira (11), em cerimônia 
no Palácio do Planalto, como 
uma das ações de 100 dias de 
governo. Além de bens móveis, 
como mesas e cadeiras, podem 
ser oferecidos consultorias 
e tecnologias de ponta, que 
possam auxiliar, por exemplo, 
na melhoria da gestão pública e 
na prestação de serviços.

Segundo o ministério da Eco-
nomia, as doações não serão 
realizadas se houver confl ito de 
interesses; se gerar responsa-
bilidade subsidiária ou despesa 
adicional que tornem a doação 
antieconômica; ou se originar 
obrigação futura de contrata-
ção, tanto no caso de marcas 
exclusivas quanto de serviços 
que podem ser contratados por 
inexigibilidade de licitação. Estão 
impedidas de doar pessoas físicas 

Decreto formaliza critérios 
para doação de bens

para o Executivo Federal

condenadas por ato de impro-
bidade administrativa ou crime 
contra a administração pública. 

Foram estabelecidas duas 
formas de doação, que não 
geram nenhum ônus ou paga-
mento de taxas. A primeira é 
a Manifestação de Interesse, 
processo eletrônico em que os 
cidadãos ou empresas vão ca-
dastrar no (www.reuse.gov) os 
itens que desejam ofertar. A ou-
tra forma de contribuição é por 
meio do Chamamento Público, 
uma espécie de “classifi cados” 
em que o governo publicará 
os itens que está precisando. 
Neste caso, a gestão dos editais 
de divulgação será da Central 
de Compras do Ministério da 
Economia, o que vai desbu-
rocratizar o processo e gerar 
menos custo nas transferências 
de bens e serviços. 

A etapa do recebimento de 
materiais e serviços será res-
ponsabilidade de cada órgão 
solicitante. A formalização das 
doações ocorrerá por meio de 
Termos de Doação, que serão 
padronizados e publicados no 
DOU, para garantir transpa-
rência em relação a todos os 
procedimentos. A medida foi 
inspirada nos exemplos da 
prefeitura de São Paulo e do 
governo de Minas Gerais (ABr).
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Governo federal 
extingue mais de 13 
mil cargos efetivos

Passado um mês do decreto 
presidencial que extinguiu 21 
mil cargos comissionados, fun-
ções e gratifi cações da esfera fe-
deral, o governo Jair Bolsonaro 
anunciou o fi m de 13.231 vagas. 
Desta vez, são cargos efetivos da 
administração pública federal 
que já estão vagos ou que devem 
vagar nos próximos meses. De 
acordo com o texto publicado 
no DOU, mais de 93% desses 
cargos já estão vagos. Apenas 
916 aguardam a desocupação 
pelos órgãos aos quais estão 
submetidos.

Assessores do governo expli-
caram que as funções aplicadas 
a estas vagas estão obsoletas 
para a atual dinâmica. Entre 
cargos incluídos no decreto 
fi guram os de jardineiro, téc-
nico em radiologia, guarda de 
endemias, mestre de lancha 
e operador de máquinas agrí-
colas. As vagas elencadas no 
texto ofi cial deixam de existir a 
partir de 12 de junho, reduzindo 
organogramas.

O enxugamento da máquina 
pública e a ampliação da efi ci-
ência dos serviços prestados à 
população, têm sido reforçados 
pela equipe de Bolsonaro desde 
o início do governo (ABr).

Mantida prisão de 
militares acusados 
de matar músico

O ministro do Superior Tribu-
nal Militar (STM) e general de 
Exército Lúcio Mário de Barros 
Goes decidiu na sexta-feira 
(12), manter a prisão preven-
tiva de nove militares acusados 
de atirar contra um carro, matar 
um homem e ferir duas pessoas, 
no Rio de Janeiro, no domingo 
(7). O magistrado entendeu 
que não há irregularidades na 
decisão da Justiça Militar no 
Rio que determinou a prisão 
dos integrantes do Exército, 
que faziam o patrulhamento 
da localidade. 

“Destacou a referida auto-
ridade judiciária que, no caso 
em tela, foram desrespeitadas 
as regras de engajamento que 
devem pautar a atuação dos 
militares, o que culminou na 
prática delitiva”, afi rmou. O 
músico Evaldo dos Santos Rosa 
foi morto em uma operação do 
Exército, em Guadalupe, na 
zona oeste da cidade. O carro 
em que estava a família foi 
atingido por mais de 80 tiros 
disparados pelos militares. 
Evaldo, a mulher, o fi lho de 7 
anos, o sogro e uma amiga da 
família estavam indo para um 
chá de bebê (ABr).


