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“O boteco é ressoante 
como uma concha 
marinha. 

Todas as vozes 
brasileiras passam
por ele”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro
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Com a presença do 
presidente Jair Bol-
sonaro, o conselho 

deliberativo da Sudene apre-
sentou na sexta-feira (24), 
no Recife, o Plano Regional 
de Desenvolvimento do Nor-
deste, a ser implementado 
em quatro anos, a partir de 
2020, em 41 cidades e nas 9 
capitais da região. Além de 
iniciativas para garantir o 
crescimento, o plano apon-
ta para 2019 quase R$ 24 
bilhões para investimentos 
nos estados. 

“A visão de um Nordeste 
sofrido, precário, difícil, 
tem que fi car para trás. Os 
nordestinos são um povo 
muito forte, com riquezas 

Desenvolvimento: 
Sudene apresenta 
projeto para o Nordeste

naturais diferenciadas, têm 
um potencial muito grande, 
nós só precisamos investir no 
lugar certo, da maneira cor-
reta, para que esse potencial 
possa ser destravado”, disse o 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, Gustavo Canuto.

Todos os nove governadores 
da região, mais os de Minas 
Gerais e do Espírito Santos, 
também integrantes da Sude-
ne, participaram do encontro. 
“A razão de estarmos todos 
aqui demostra o espírito repu-
blicano, esta vontade e clareza 
que, sem o desenvolvimento 
do Nordeste, não haverá o 
desenvolvimento do Brasil”, 
destacou Canuto. O Nordeste 
é a região que concentra mais 

governadores da oposição.
O plano tem como aposta 

estratégia o fortalecimento 
das redes de cidades inter-
mediárias, com as áreas de 
infl uência que possam crescer 
economicamente. Uma das di-
retrizes será o estímulo ao de-
senvolvimento sustentável da 
região, com base em seis eixos 
estratégicos: segurança hídri-
ca e conservação ambiental; 
inovação; desenvolvimento 
institucional; desenvolvimen-
to de capacidades humanas; 
dinamização e diversidade 
produtiva; e desenvolvimento 
social e urbano.

O presidente Bolsonaro 
destacou os trabalhos que o 
governo federal vem fazendo 

Presidente da República, Jair Bolsonaro, na visita ao Castelo São João, onde esta localizada

a coleção de Armas Brancas do Instituto Ricardo Brennand, no Recife.

pelo Nordeste, como a desti-
nação de 200 mil toneladas 
de milho a preços abaixo 
de mercado, que permite o 
acesso de criadores e agroin-
dústrias a estoques públicos. 

Ressaltou ainda a inauguração 
de um polo de pesquisa de 
dessalinização de água e na 
disponibilização de sinal de 
internet em escolas. O presi-
dente Jair Bolsonaro fez ainda 

um apelo aos governadores 
por apoio à reforma da Pre-
vidência, que, segundo ele, 
vai destravar a economia e 
atrair mais recursos para o 
país (ABr).

Suspensos os voos da 
Avianca

A Anac informou que suspendeu 
cautelarmente todas as operações da 
empresa aérea Avianca Brasil. Com 
a medida, estão suspensos todos os 
voos até que a empresa comprove 
capacidade operacional para manter 
as operações com segurança. A Anac 
recomenda que os passageiros com 
voos marcados entrem em contato 
com a empresa e evitem se descolar 
até o aeroporto antes de terem infor-
mações sobre sua situação.

O juiz Marcus Vinicius Reis 
Bastos, da 12ª Vara Federal 
de Brasília, aceitou denún-
cia contra o ex-ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, e 
o ex-presidente do BNDES, 
Luciano Coutinho, no âmbito 
da Operação Bullish. Segundo a 
denúncia, ambos participaram 
em desvios no banco público 
que teriam resultado em bene-
fícios indevidos de até R$ 8,1 
bilhões em favor da empresa 
JBS. As operações irregulares 
ocorreram entre junho de 2007 
e dezembro de 2009, segundo 
acusação do MPF.

Os dois vão responder pelos 
crimes de formação de qua-
drilha, gestão fraudulenta e 
práticas contra o sistema fi nan-
ceiro nacional. Mantega ainda 
responderá por corrupção pas-
siva. A acusação tem entre seus 

Ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega.

Beneficiada pelos serviços 
e pela indústria, a criação de 
empregos com carteira assinada 
atingiu, em abril, o maior nível 
para o mês em seis anos. Segundo 
dados divulgados pelo Caged, do 
Ministério do Trabalho, 129.601 
postos formais de trabalho 
foram criados no último mês. 
O indicador mede a diferença 
entre contratações e demissões. 
A última vez em que a criação 
de empregos tinha superado 
esse nível foi em abril de 2013, 
quando as admissões superaram 
as dispensas em 196.913. 

A criação de empregos 
totaliza 313.835 de janeiro a 
abril e 477.896 nos últimos 12 
meses. Na divisão por ramos de 
atividade, todos os oito setores 
pesquisados criaram empregos 
formais em abril. O campeão 

Fila de trabalhadores em busca de emprego.

O papa Francisco nomeou 
pela primeira vez mulheres 
como consultoras da Secre-
taria-Geral do Sínodo dos 
Bispos, principal órgão de 
representação do episcopado 
católico. As indicações foram 
anunciadas na sexta-feira 
(24), no âmbito do desejo 
de Jorge Bergoglio de am-
pliar a participação feminina 
nos processos decisórios da 
Igreja.

As nomeadas são Nathalie 
Becquart, ex-diretora de 

evangelização da Conferência 
Episcopal da França; Ales-
sandra Smerillo, professora 
de Economia na Pontifícia 
Faculdade de Ciências da 
Educação Auxilium, de Roma, 
e conselheira do governo do 
Vaticano; María Luisa Berzosa 
González, diretora da federa-
ção colombiana Fé e Alegria; 
e Cecilia Costa, professora de 
Sociologia na Universidade 
Roma Tre. Com exceção de 
Costa, todas as escolhidas 
pelo Papa são freiras (ANSA).

É a primeira vez que o órgão tem representação feminina.
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Marcos Corrêa/PR

ANSA

Na sexta-feira (24), o secre-
tário especial da Previdência e 
Trabalho, Rogerio Marinho, dis-
se que, se os prazos correrem 
conforme o previsto, a Reforma 
da Previdência começará a ser 
analisada no Senado a partir 
do segundo semestre. “No 
primeiro, nossa perspectiva 
é de que a Câmara faça seu 
papel para que no segundo o 
texto seja debatido e aprovado 
também no Senado”. Ressaltou, 
no entanto, que é o Congresso 
que vai defi nir o tempo. 

Para Marinho, o Parlamento 
está respondendo da forma 
como o governo imaginava, 
diante da necessidade e da 
prioridade da questão previ-
denciária. “Todos aqueles que 
se pronunciam a respeito do 
assunto, mesmo os que fazem 
oposição, compreendem a ne-
cessidade de estruturar o nosso 
sistema e admitem, de forma 

Secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho.

Fabio Rodrigues/ABr

Abril tem a maior criação de emprego 
formal para o mês desde 2013

Tradicionalmente, a geração 
de emprego é alta em abril, por 
causa do início das safras e do 
aquecimento da indústria e dos 
serviços. Nos serviços, a criação 
de empregos foi puxada pelos 
atendimentos médicos, odon-
tológicos e veterinários, com 
a abertura de 20.589 postos 
formais; seguido pelo comércio 
e administração de imóveis, 
valores mobiliários e serviço 
técnico, com 13.023 vagas. 

Na indústria de transforma-
ção, a criação de empregos foi 
impulsionada pela indústria 
de produtos alimentícios e de 
bebidas (9.884 postos); pela 
indústria química de produtos 
farmacêuticos, veterinários 
e perfumaria (7.680 postos) 
e pela indústria têxtil (1.845 
postos) (ABr).

foi o setor de serviços, com 
a abertura de 66.290 postos, 
seguido pela indústria de trans-
formação (20.470 postos). Em 
terceiro lugar, vem a constru-
ção civil (14.067 postos). 

O nível de emprego aumen-
tou na agropecuária (13.907 

postos); no comércio (12.291 
postos), na administração 
pública (1.241 postos); nos 
serviços industriais de utilidade 
pública, categoria que engloba 
energia e saneamento (867 
postos) e extrativismo mineral 
(454 postos).

O longa brasileiro “A vida 
invisível de Eurídice Gusmão”, 
de Karim Aïnouz, conquistou 
na sexta-feira (24) o principal 
prêmio da mostra “Un Certain 
Regard” (“Um Certo Olhar”), no 
Festival de Cinema de Cannes.

Criada em 1978, a seleção é 
a principal competição para-
lela à disputa pela Palma de 
Ouro, o troféu mais cobiçado 
do festival. 

O fi lme é estrelado por nomes 
como Carol Duarte, Fernanda 
Montenegro, Júlia Stockler e 
Gregório Duvivier e inspirado 
no romance homônimo da 
escritora Martha Batalha. O 
longa conta a história de duas 
irmãs cariocas que veem seus 
sonhos esbarrarem na socie-
dade patriarcal e machista dos 
anos 1950. 

“Estou muito orgulhoso em 

representar o Brasil, estamos 
passando por um momento mui-
to difícil de intolerância”, disse 
Aïnouz. É a primeira vez que o 
cinema brasileiro conquista o 
prêmio principal da mostra Un 
Certain Regard. O país ainda 
está na disputa pela Palma de 
Ouro com “Bacurau”, de Kleber 
Mendonça e Juliano Dornelles, 
e “O Traidor”, do italiano Marco 
Bellocchio e estrelado por Maria 
Fernanda Cândido.

A mostra Un Certain Regard 
ainda premiou o russo Kantemir 
Balagov, de “Beanpole”, como 
melhor diretor; e a italiana Chia-
ra Mastroianni, de “Chambre 
212”, como melhor interpreta-
ção. Já “Liberté”, do espanhol 
Albert Serra, fi cou com o prêmio 
especial do júri, e “O que arde”, 
do francês Oliver Laxe, com o 
prêmio do júri (ANSA).

Júlia Stockler, Karim Aïnouz e Carol Duarte

no Festival de Cannes.

EPA

Filme brasileiro vence 
mostra em Cannes

Papa nomeia consultoras 
do Sínodo dos Bispos

Guido Mantega e Luciano 
Coutinho se tornam réus 

na Justiça Federal

pontos de partida as delações 
premiadas de ex-executivos 
da JBS, entre os quais Joesley 
Batista. Outras três pessoas 
também se tornaram rés: Victor 
Garcia Sandri, Gonçalo Ivens 
Ferraz Da Cunha e Sá e Leo-
nardo Vilardo Mantega. 

A denúncia, apresentada em 
março, abrangia mais seis pes-
soas, incluindo o ex-ministro 
Antônio Palocci, mas o juiz 
considerou que contra elas 
não havia indícios sufi cientes 
para justifi car o recebimento da 
acusação. Segundo narra a de-
núncia, o esquema objetivava 
a aprovação de empréstimos à 
JBS em contrariedade a normas 
da CVM. Em troca, a empresa 
repassava quantias a interme-
diários por meio de notas frias 
e investimentos fi ctícios.

Somente Victor Sandri, ex-
-assessor de Mantega, teria 
recebido R$ 5 bilhões da JBS 
sem prestar qualquer serviço, e 
mais R$ 67 milhões em contas 
no exterior. Ele vai responder 
pelos crimes de formação de 
quadrilha, corrupção, gestão 
fraudulenta e prevaricação. 
À época em que a denúncia 
foi apresentada, o ex-ministro 
Guido Mantega e sua defesa 
preferiram não comentar. A 
defesa de Luciano Coutinho 
negou as acusações (ABr).

Câmara votará reforma 
no 1º semestre

unânime, que há um défi cit que 
precisa ser combatido”.

Segundo o secretário, há 
perspectiva de que, na próxima 
semana, seja apreciada a MP 
que combate fraudes no INSS. 
“Esperamos que o Congresso 
se debruce e vote a MP que vai 
permitir uma economia de mais 
de R$ 10 bilhões por ano ao sis-
tema previdenciário”. Lembrou 
ainda que o prazo de validade 
da MP termina em 3 de junho 
e que, por isso, ela tem que ser 
votada até a próxima semana. 

O secretário destacou que 
todos estão sendo convidados 
a participar do esforço que é 
reequilibrar as contas públicas. 
“Aqueles que têm melhor con-
dição vão contribuir com mais, 
aqueles que têm menos condição 
vão contribuir com menos, mas 
todos vão contribuir. Todos vão 
participar e por fi m a questão do 
equilíbrio fi scal”, ressaltou (ABr).


