Sucesso da copa feminina
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Faltando 50 dias para o início
da Copa do Mundo Feminina, a
Fifa revelou que mais de 720 mil
ingressos já foram vendidos para a
competição, que será disputada na
França, entre os dias 7 de junho e 7
de julho. Os bilhetes para o jogo de
abertura entre França e Coreia do
Sul, em Paris, já estão esgotados.
Brasil e Itália estão no grupo C, ao
lado de Austrália e Jamaica.
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Ministro da Economia está
preparando sequência de
‘medidas fortes e positivas’
no tem uma estratégia para a
aprovação da reforma. “Eu não
posso falar onde a gente cede.
A gente tem uma estratégia de
negociação. A gente está preparado para ceder em algumas
coisas e não ceder em outras”,
disse. Também informou que o
secretário da Receita, Marcos
Cintra, estuda unificar tributos
para criar um imposto único
federal. Estão sendo analisadas
as bases de tributos como a
CSLL, o IPI, o PIS e a Cofins.
O imposto federal será diferente da antiga CPMF. “Sim,
vamos fundir [tributos]. Estamos estudando a base. Esse é
o IVA [Imposto sobre o Valor

O

Agregado, proposta que visa
unificar impostos cobrados do
consumidor]. É isso que estamos estudando, o IVA federal”.
Guedes disse que o presidente
Jair Bolsonaro tem lhe dado
apoio para cuidar da economia.
“Por enquanto não posso me
queixar. Eu não fui atingido
na minha autonomia”, afirmou.
Segundo Guedes, Bolsonaro
não pediu ao presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, para suspender o reajuste
do diesel na última sexta-feira
(12), mas telefonou para pedir
explicações sobre o aumento.
“Em nenhum momento ele
mandou suspender o reajuste.

Ministro Paulo Guedes durante entrevista ao programa Central GloboNews.

O presidente da Petrobras é
que teve a atenção de explicar
para o presidente e depois, jogo
que segue”, disse. “É natural
que ele como presidente se
precipite. Aconteceu da melhor
forma? Claro que não”. Para

Levantamento divulgado
pela organização internacional
Repórteres sem Fronteiras
(RSF) mostra que o Brasil
ocupa a 105ª posição, em uma
lista de 180 países, no Ranking
Mundial da Liberdade de Imprensa. Na edição anterior,
divulgada no ano passado, o
país estava em 102º lugar.
Segundo o relatório, o mundo
passa por um momento de uma
“mecânica do medo”, mostrando que o ódio aos jornalistas
se transformou em violência,
o que aumenta o temor entre
os profissionais de imprensa.
O ranking divide o mapa de
países em cinco cores. Mesmo
naqueles que oferecem melhores condições aos jornalistas,
os critérios de liberdade de imprensa caíram. No ano passado,
26% dos países analisados estavam classificados em situações
“boa” ou “relativamente boa”.
Este ano, a proporção caiu para
24%. A Noruega se manteve na
liderança da liberdade de im-
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Brasil cai três posições em ranking de
liberdade de imprensa

O Brasil aparece com uma situação classificada como
“problemática”.

24 posições e ficou em 114º, após
agressões, perseguições e prisões
de jornalistas vistos como oponentes do regime do presidente
Daniel Ortega.
Na Venezuela, as represálias
a jornalistas, detenção de profissionais estrangeiros e corte
de sinal de emissoras críticas ao
governo fizeram o país perder
cinco posições, ficando em
148º lugar. Segundo o diretor
da RSF para a América Latina,
Emmanuel Colombié, o Brasil
está na pior posição desde que o
ranking começou a ser publicado, em 2002. Ele cita o assassinato, no ano passado, de quatro
jornalistas no país por causa do
exercício da profissão. O Brasil
fica atrás apenas do México,
que registrou o assassinato de
dez jornalistas no ano passado
e ficou em 144º no ranking em
termos de violência na região.
No mapa, o Brasil aparece com
uma situação classificada como
“problemática”, identificada
com a cor laranja (ABr).

prensa. A Finlândia subiu duas
posições e alcançou o segundo
lugar, deixando a Suécia em
terceiro. No total, 15 países são
considerados com situação boa,
com a cor branca no mapa. No
ano passado eram 17.
Os países considerados em
situação “difícil” e “muito grave”,
em preto, representam 40%

do total, 1 ponto percentual a
mais do que no ano passado. O
Turcomenistão perdeu duas posições e chegou ao último lugar
do ranking, antes ocupado pela
Coreia do Norte, que ficou em penúltimo. Em 178º, está a Eritreia,
e a China fica em 177º, devido ao
alto controle estatal sobre as comunicações. A Nicarágua perdeu

Revogada decisão que
mandou site retirar
notícia do ar

Recadastramento de
clientes de celulares
pré-pagos

O ministro do STF, Alexandre
de Moraes, revogou a decisão que
determinou a retirada de uma
reportagem sobre o presidente
da Corte, ministro Dias Toffoli,
do site O Antagonista e da revista
Crusoé. A medida foi tomada após
críticas de membros da Corte,
da PGR, de parlamentares e de
entidades como a OAB.
Na segunda-feira (15), por
determinação do ministro, o site
de notícias O Antagonista e a revista Crusoé foram obrigados a
retirar da internet a reportagem
intitulada ‘O amigo do amigo de
meu pai’. A decisão ainda determinou que os responsáveis pelas
publicações prestassem depoimento na Polícia Federal (PF) e
aplicação de multa de R$ 100 mil
em caso de descumprimento.
A matéria trata de uma citação
feita pelo empresário Marcelo
Odebrecht, um dos delatores
da Operação Lava Jato, a um
codinome usado em troca uma
de e-mails com um ex-diretor
da empreiteira.
Segundo os advogados do delator, a expressão “o amigo do
um amigo de meu pai” refere-se ao ministro Dias Toffoli. O
texto das mensagens não trata
de pagamentos ou de alguma
situação ilícita (ABr).

Começou o recadastramento
dos dados de clientes de celulares pré-pagos. A medida atende
a lei que trata do ‘Regulamento
do Serviço Móvel Pessoal’. Eles
terão que cadastrar junto as
operadoras o número do RG
e do CPF. Os consumidores
com DDD 62, na região de
Goiás, serão os primeiros a
passar pelo recadastramento.
O procedimento será aplicado
aos usuários com pendências
cadastrais.
Os clientes receberão uma
mensagem de texto (SMS),
informando sobre a necessidade de atualizar os dados.
Os clientes que receberem o
informe terão 30 dias, a partir
de 24 de abril, para realizar o
recadastramento.
A partir de 26 de junho, o projeto será estendido para Goiás,
Acre, DF, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais,
Paraná, Rondônia, Tocantins
e de Santa Catarina. Em 17
de julho, o recadastramento
chega para os demais Estados,
com o envio do SMS. Para mais
informações, consulte sua
operadora ou o site (http://
www.sinditelebrasil.org.br/
cadastroprepago) (ABr).

Celso de Mello: censura é
‘ilegítima e autocrática’

“O espírito egoísta
do comércio não
conhece países e
não sente paixão
ou princípio exceto
o do lucro”.
Thomas Jefferson (1743/1826)
3º presidente dos Estados Unidos
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Ministro do STF,
Celso de Mello.

O ministro do STF Celso de
Mello divulgou uma manifestação na qual afirma que qualquer
tipo de censura é incompatível
com as liberdades fundamentais garantidas pela Constituição. Mello é o membro mais
antigo da Corte e tomou posse
em 1989. O ministro não citou
o caso concreto, mas se referiu
às decisões proferidas pelos
ministros Alexandre de Moraes
e Dias Toffoli, presidente do
STF, no inquérito aberto pelo
próprio presidente para apurar
notícias falsas (fake news) e
ofensas contra ministros do
tribunal.
“A censura, qualquer tipo
de censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder Judiciário,
mostra-se prática ilegítima,

autocrática e essencialmente
incompatível com o regime
das liberdades fundamentais
consagrado pela Constituição
da República”, disse o ministro.
Também afirmou que o Estado
não pode cercear a livre circulação de ideias para inviabilizar
o exercício das atividades da
imprensa.
“O Estado não tem poder
algum para interditar a livre
circulação de ideias ou o livre
exercício da liberdade constitucional de manifestação do
pensamento ou de restringir
e de inviabilizar o direito
fundamental do jornalista de
informar, de pesquisar, de investigar, de criticar e de relatar
fatos e eventos de interesse
público, ainda que do relato
jornalístico possa resultar a
exposição de altas figuras da
República”, afirmou.
Em São Paulo, a deputada
federal Joice Hasselmann (PSL-SP), líder do governo no Congresso, considerou inadequada a
medida do ministro Moraes com
relação às reportagens. “Acho
inadequado para o ministro do
Supremo, ou para qualquer um
que integre uma Corte, tomar
uma medida dessa forma em
relação à imprensa” (ABr).

Guedes, o presidente ficou
preocupado com a dimensão
política do reajuste.
De acordo com o ministro,
o reajuste do diesel não é a
principal reivindicação dos caminhoneiros, mas sim a questão

de segurança nas estradas,
relacionadas à pavimentação
e local adequado de descanso sem risco de assaltos. De
13 reivindicações, o preço
do combustível é a décima-segunda (ABr).

Bolsonaro precisa da
mídia para que ‘chama da
democracia’ não se apague

Marcos Corrêa/PR

Presidente Jair Bolsonaro participou, em São Paulo, de
Solenidade Comemorativa ao Dia do Exército Brasileiro.

necessidade de união para o
desenvolvimento do país. “Tenho certeza que, sozinho, não
chegarei a lugar algum. Precisamos de todos vocês, civis e
militares, ao lado do Brasil, para
colocá-lo realmente no lugar
que ele merece”. O presidente
elogiou o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, presente na
cerimônia, pela “construção do
maior colégio militar do Brasil,
no Campo de Marte”.
“Faremos todo o possível
para que, em cada capital de
estado, onde, porventura,
não exista colégio militar, nós
construiremos lá também”,
acrescentou. O Dia do Exército
é celebrado em 19 de abril em
alusão à Batalha dos Guararapes, quando brancos, negros
e índios defenderam a pátria
contra invasores holandeses
em Pernambuco, no ano de
1648 (ABr).

Ao participar na última
quinta-feira (18) de solenidade em comemoração dos 371
anos do Exército Brasileiro, no
Quartel-General do Ibirapuera,
em São Paulo, o presidente Jair
Bolsonaro disse que o Exército
“sempre esteve ao lado da vontade nacional” nos momentos
difíceis que a nação passou.
Ressaltou que o governo precisa da mídia para que “a chama
da democracia não se apague”.
“Precisamos de vocês cada vez
mais, palavras, letras e imagens,
que estejam perfeitamente
emanadas com a verdade. Nós,
juntos, trabalhando com esse
objetivo, faremos um Brasil
maior, grande, e reconhecido
em todo o cenário mundial. É
isso o que nós queremos, as
pequenas diferenças fiquem
para trás. O Brasil é maior do
que todos nós juntos”, afirmou.
Bolsonaro ainda destacou a

Papa lava pés de presidiário
brasileiro na Itália

O papa Francisco lavou os
pés de um presidiário brasileiro na Penitenciária de Velletri,
nos arredores de Roma, em um
dos ritos mais tradicionais da
Semana Santa, na manhã da
quinta-feira (18). O Pontífice
chegou à cadeia por volta
de 11h30 (horário local) e
celebrou a homilia “In coena
Domini”, a missa de Lava-Pés,
para os detentos que cumprem
pena no local.
Ao longo da cerimônia, ele
lavou e beijou os pés de 12
presidiários: nove italianos,
um brasileiro, um marfinense
e um marroquino. “O bispo não
é o mais importante, deve ser
o maior servidor, e cada um
de nós deve ser servidor dos
outros. Fiquem atentos, os
líderes das nações dominam,
mas entre vocês não deve ser
assim. O maior deve servir ao
menor. Quem se sente maior
deve ser servidor”, afirmou
Francisco em sua homilia.
Essa foi a quinta vez que
Jorge Bergoglio realizou a
missa de Lava-Pés em uma
penitenciária desde o início
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ministro da Economia,
Paulo Guedes, anunciou que o governo
está preparando uma sequência de medidas “extraordinariamente fortes e positivas”
para o país. “Tem coisas
sendo preparadas, como
choque de energia barata, o
pacto federativo, a redução
e simplificação dos impostos, as privatizações”, disse,
em entrevista à Globonews.
No entanto, condicionou a
implementação das medidas
à organização das contas
públicas, com a aprovação da
reforma da Previdência.
Guedes disse que o gover-

Francisco celebrou missa da
Quinta Santa no cárcere
de Velletri.

de seu pontificado. Na noite
do sábado (20), o Papa teve a
vigília pascal na Basílica de São
Pedro; e no domingo (21), teve
a mensagem “Urbi et Orbi”, na
qual, como sempre, aborda as
principais crises da atualidade
(ANSA)

