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“Os esquerdistas, 
idólatras do fracasso, 
recusam-se a admitir 
que as riquezas são 
criadas pela diligência 
dos indivíduos e não 
pela clarividência do 
Estado”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro
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O presidente Jair Bolso-
naro recebeu ontem 
(16), em Dallas, no 

Texas, o prêmio de Perso-
nalidade do Ano da Câmara 
de Comércio Brasil-Estados 
Unidos. O evento foi realiza-
do durante almoço oferecido 
pelo World Affairs Council, e 
contou com a participação de 
dezenas de empresários, além 
de ministros do governo brasi-
leiro. No discurso improvisado, 
ressaltou a aproximação de 
seu governo com os Estados 
Unidos, criticou setores de es-
querda e governos anteriores 
e reafi rmou que sua eleição 
foi resultado de um “milagre”.

“Realmente aconteceu o que 
eu chamo de milagre, no Brasil. 

Bolsonaro recebe prêmio 
nos EUA e diz que ser 
presidente foi “milagre”

Ou melhor, dois milagres. Um, 
eu agradeço a Deus pela minha 
sobrevivência. E o outro, pelas 
mãos de grande parte dos brasi-
leiros, alguns morando aqui nos 
Estados Unidos, que me deram 
a missão de estar à frente desse 
grande país, que tem tudo para 
ocupar um local de destaque no 
mundo, mas que, infelizmente, 
por políticas nefastas de gente 
que tinha ambição pessoal aci-
ma de tudo, não nos deixaram 
ascender”, afi rmou.

Bolsonaro criticou a política 
de governos anteriores em re-
lação aos Estados Unidos e pro-
meteu maior aproximação: “No 
Brasil, a política, até há pouco, 
era de antagonismo a países 
como os Estados Unidos. Os 

senhores eram tratados como 
inimigos nossos. (...) O Brasil de 
hoje é amigo dos EUA, respeita 
os EUA, quer o povo americano 
e os empresários americanos 
ao nosso lado”. Voltou a citar 
a crise na Venezuela, opinou 
sobre as eleições na Argentina 
e criticou líderes e partidos de 
esquerda latino-americanos.

“Pobre povo venezuelano 
está fungindo da violência, da 
fome e da miséria. Mas não se 
esqueçam da nossa Argentina, 
[que] está indo para um cami-
nho bastante complicado, com 
problemas estruturais em seu 
país. O meu amigo Macri enfren-
ta difi culdades e vê crescer a 
possibilidade de uma presidente 
última voltar ao poder – essa 

O evento foi realizado durante almoço oferecido pelo World Affairs Council de

Dallas/Fort Worth, e contou com a participação de dezenas de empresários.

que era amiga do PT no Brasil, 
de Chávez, de Maduro, dentre 
outros, além de Fidel”, afi rmou.

Ao citar as manifestações no 
Brasil contra o bloqueio orça-
mentário em universidades pú-

blicas, disse que o Brasil tem um 
“enorme potencial humano”, 
mas que a imprensa, as escolas 
e as faculdades sofrem interfe-
rência da esquerda. “Temos um 
potencial humano fantástico, 

mas a esquerda brasileira 
entrou, infi ltrou e tomou não 
apenas a imprensa, mas em 
grande parte as universidades 
e escolas do ensino médio e 
fundamental” (ABr). 

Enem: 5 milhões
Cinco milhões de estudantes se 

inscreveram no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), até as 
11h40 de ontem (16). As inscrições 
terminam hoje (17), e devem ser ser 
feitas pela internet, na Página do 
Participante (https://enem.inep.gov.
br/participante/#!/). Cerca de 60% 
dos candidatos fi zeram a inscrição 
por meio de o celular ou tablet. O 
exame custa R$ 85, e o pagamento 
deve ser feito até o próximo dia 23. 

A Câmara Municipal de São 
Paulo aprovou a concessão do 
Autódromo de Interlagos para a 
iniciativa privada. O projeto foi 
proposto pela própria prefeitu-
ra da cidade. O texto recebeu 
uma emenda, substituindo a 
venda proposta inicialmente 
pelo Executivo municipal 
pela transferência de gestão à 
iniciativa privada, mantendo o 
autódromo como patrimônio 
público. 

Em reação ao anúncio de que 
a Formula 1 poderia ir para o 
Rio de Janeiro, a prefeitura 
lembrou que tem contrato em 
vigor com a empresa respon-
sável pela organização do GP 
Brasil de Fórmula 1 até o fi nal 

de 2020. Em nota conjunta 
com o governo do estado, a 
administração municipal disse 
que está atuando para renovar 
o contrato do evento a partir 
de 2021.

O Grande Prêmio do Brasil 
de Fórmula 1, realizado nos 
dias 9, 10 e 11 de novembro do 
ano passado, teve um impacto 
de R$ 334 milhões no turismo 
da cidade, um crescimento de 
19,2% ante os R$ 280 milhões 
registrados no ano anterior. Do 
público total presente no autó-
dromo, 77,5% eram turistas. O 
número de visitantes estran-
geiros também aumentou: de 
10,9% em 2017 para 18,6% em 
2018 (ABr).

Grid de largada do GP Brasil 2013, em Interlagos.

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, disse 
ontem (16) que as manifesta-
ções contra o contingencia-
mento de verbas na educação 
foi algo pontual e não deve 
desencadear uma onda de 
protestos no país. Ele também 
argumentou que a aprovação 
da reforma da Previdência fará 
com que os recursos sejam 
desbloqueados do orçamento. 

“Eu tenho certeza de que será 
aprovada a Nova Previdência, 
fi nal de julho, início de agosto, 
vão mudar as expectativas eco-
nômicas, os recursos vão voltar 
para as universidades e outras 
áreas do governo que estão com 
recursos contingenciados”, 
afi rmou pouco antes de dei-
xar o seu gabinete, no Palácio 
do Planalto. Mourão está no 
exercício da Presidência da Re-
pública enquanto o presidente 
Jair Bolsonaro se encontra em 
viagem aos Estados Unidos.

Mourão voltou a dizer que o 
governo não soube comunicar 
o bloqueio no orçamento, por 
se tratar de uma prática co-
mum em todas as gestões. “Tá 
havendo uma desinformação 
nessa história toda. Contingen-

Vice-presidente da República, 

Hamilton Mourão.

Um avião bimotor carregado 
com quase meia tonelada de 
cocaína foi apreendido durante 
operação das polícias Federal 
(PF) e Militar de Goiás (PM-
-GO), com a intervenção da 
Força Aérea Brasileira (FAB).

Três aeronaves militares inter-
ceptaram o avião executivo mo-
delo Beechcraft 95-E55 Baron, no 
fi nal da noite desta quarta-feira 
(15), forçando-o a pousar na ci-
dade de Rio Verde (GO), a cerca 
de 230 km de Goiânia. 

O avião bimotor foi detectado 
por radares enquanto trafe-
gava em baixa altitude e sem 
ter apresentado plano de voo 
previamente autorizado.

Imediatamente, o Comando 
de Operações Aeroespaciais 
da FAB enviou uma aeronave 

E-99 e dois jatos A-29 Super 
Tucano para acompanhar o 
bimotor em voo. O piloto do 
avião irregular chegou a pousar 
em Quirinópolis (GO), mas logo 
retomou o voo, sendo então 
forçado a pousar em Rio Verde, 
distante 100 km do primeiro 
lugar de pouso.

Três homens que aguarda-
vam pela aeronave em uma 
pista clandestina descarrega-
vam a droga, quando policiais 
federais e militares chegaram 
ao local. Foi neste momento 
que o piloto da aeronave voltou 
a levantar voo, tentando esca-
par. Em terra, houve troca de 
tiros e os três suspeitos foram 
mortos. As armas e os carros 
usados na ação também foram 
apreendidos (ABr).

Avião bimotor foi apreendido com a intervenção da FAB.

O ministro do Turismo, Mar-
celo Álvaro, voltou a destacar 
a importância de aprovar, no 
Senado, a matéria que prevê 
abertura de capital das compa-
nhias aéreas para investidores 
de outros países. “A compe-
titividade entre as empresas 
é o que vai trazer a redução 
de preço nas tarifas aéreas 
brasileiras”, afi rmou durante 
a abertura do 1º Fórum Inter-
nacional de Investimentos em 
Turismo, em Foz do Iguaçu.

A matéria faz parte de um 
projeto que reformula dispo-
sitivos da Política Nacional 
do Turismo e tramita agora 
no Senado junto com a MP 
que trata apenas da abertura 
das companhias aéreas para o 
capital estrangeiro. Segundo o 
ministro, o presidente do Se-
nado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), dará encaminhamento às 
matérias o mais breve possível.

Ministro do Turismo,

Marcelo Álvaro.

Governo e oposição 
venezuelana se 
reúnem na Noruega

Representantes de Nicolás 
Maduro e Juan Guaidó viajaram à 
Noruega para tentar abrir um canal 
de diálogo sobre a crise política 
na Venezuela. Guaidó confi rmou 
que alguns “enviados” estão no 
país nórdico para conversas com 
representantes do regime Maduro. 

No entanto, advertiu que não 
participará de “nenhum tipo de fal-
sa negociação”. “A agenda do povo 
venezuelano é muito clara: fi m da 
usurpação, governo de transição e 
eleições livres”, disse. Além disso, 
na última quarta (15), Maduro 
afi rmara que o vice-presidente e 
ministro da Comunicação Jorge 
Rodríguez estava em uma “missão 
muito importante fora do país”.

Entre os representantes do 
regime também estaria o go-
vernador do estado de Miranda, 
Héctor Rodríguez. Já a delegação 
opositora seria liderada pelo ex-
-deputado Gerardo Blyde, pelo 
ex-ministro Fernando Martínez 
Mottola e por um dos vice-presi-
dentes da Assembleia Nacional, 
Stalin González (ANSA).

A Quarta Seção do TRF4 
negou ontem (16) um recurso 
do ex-ministro José Dirceu, 
que buscava a reversão de sua 
segunda condenação na Ope-
ração Lava Jato, e determinou 
que ele comece de imediato a 
cumprir a pena de 8 anos e 10 
meses pelos crimes de corrup-
ção e lavagem de dinheiro.

Ao fi nal do julgamento, foi 
determinada a notifi cação à 
13ª Vara Federal de Curitiba 
para que providencie a prisão 
de Dirceu, tendo como base o 
entendimento atual do Supremo 
que permite o cumprimento de 
pena após o fi m da tramitação do 
processo na segunda instância. 
A segunda condenação de Dir-
ceu na Lava Jato foi proferida 
pelo então juiz federal Sergio 
Moro, em março de 2017, quan-
do o ex-ministro foi considerado 
culpado por ter recebido R$ 2,1 
milhões em propina proveniente 
de contratos na Petrobras, entre 
2009 e 2012.

Segundo a denúncia do MPF, 
parte desse valor foi recebido 
por meio de 118 voos em táxis-
-aéreos. A pena inicial estipula-
da foi de 11 anos e três meses 
de reclusão.  A condenação foi 
confi rmada pela Oitava Turma 
do TRF4 em setembro do ano 

Ex-ministro José Dirceu.

Peter J Fox/Getty Images
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Abertura de capital estrangeiro 
para companhias aéreas

antes. O mercado de turismo 
injetou US$ 163 bilhões na 
economia brasileira, em 2017, 
o equivalente a 7,9% do PIB 
no mesmo ano, quando a PF 
registrou a entrada de 6,6 mi-
lhões de turistas estrangeiros, 
recorde registrado no país.

As atuais projeções do Minis-
tério do Turismo indicam que, 
em 2018, esse recorde será 
superado com o registro de 6,8 
milhões de turistas estrangei-
ros. A meta é  dobrar o número 
de visitas estrangeiras ao Brasil 
e atingir o número de 12 milhões 
de acessos até 2022. O evento, 
que reúne empresários, investi-
dores, fi nanciadores e gestores 
públicos para debater diretrizes, 
planos e estratégias do setor, 
termina hoje (17), buscando 
definir ações que permitam 
potencializar o turismo como 
ferramenta para o desenvolvi-
mento do país (ABr).

De acordo com Marcelo 
Álvaro, o principal objetivo da 
pasta é a melhoria do ambiente 
de negócios, com a desburo-
cratização e a modernização 
da regulamentação do turismo 
no Brasil. Esse é o caminho que 
pode elevar o turismo brasilei-
ro a um patamar nunca visto 

FAB interceptou avião com 
quase 500 quilos de cocaína

Câmara paulistana aprova 
concessão do Autódromo

Aprovação da reforma ‘vai 
desbloquear’ orçamento

ciamento de recursos houve ao 
longo de todos esses períodos, 
acho que tem que ser mostra-
do o quanto ocorreu em anos 
anteriores”, disse. Ressaltou 
ainda que os protestos são uma 
forma legítima da sociedade se 
expressar, mas repetiu a crítica 
de que houve “exploração po-
lítica” dos atos. 

“Protesto é uma forma que 
a sociedade tem de expressar 
o seu desencanto com coisas 
que estão acontecendo. Agora, 
houve exploração política, por-
que se o protesto era contra a 
educação, por que tinha ‘Lula 
Livre’? Ele já foi condenado 
em três instâncias, então esse 
pacote já virou”. Também men-
cionou a presença de centrais 
sindicais nos protestos, que 
tem pautas específi cas contra o 
governo Bolsonaro, como a MP 
que proibiu o desconto em folha 
do imposto sindical (ABr).

TRF4 determina prisão
de José Dirceu

passado. A pena, porém, foi 
abrandada, sendo reduzida 
para oito anos e 10 meses. 
Em seguida, a defesa do ex-
-ministro apresentou diversos 
recursos em forma de embar-
gos, prolongando o desfecho 
do caso na segunda instância.

Ontem, por unanimidade, 
os sete desembargadores da 
Quarta Seção do TRF4 nega-
ram o último desses embargos, 
no qual a defesa buscava a 
prescrição dos crimes dada a 
idade avançada do ex-ministro, 
hoje com 72 anos. Também 
foi determinado que o irmão 
de Dirceu, Luiz Eduardo de 
Oliveira e Silva, condenado no 
mesmo caso, comece a cumprir 
sua pena de 8 anos e 9 meses 
de reclusão (ABr).


