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“Não existe dinheiro 
público. Existe 
apenas dinheiro 
do pagador de 
impostos”.
Margaret Thatcher (1925/2013)
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O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, o gover-
nador do estado, João 

Doria, secretários municipais, 
estaduais, representantes 
de autarquias e inspetorias 
se reuniram ontem (3), para 
alinhar as estratégias, mapear 
as necessidades e identifi car 
os avanços da segunda fase 
do Programa Redenção, que 
oferece tratamento aos depen-
dentes químicos. As ações se-
rão articuladas em quatro eixos 
principais: saúde, assistência 
social, segurança e trabalho, 
que atuarão com protocolos e 
metas a curto e médio prazo.

“Chamamos o ministro da 

Prefeitura e Estado discutem 
estratégias para programa 
de combate às drogas

Cidadania, Osmar Terra, para 
trabalharmos juntos em três 
frentes. Comunidades terapêu-
ticas; a ideia de abstinências 
com muitos modelos, mas não 
o único, e em terceiro lugar, nós 
achamos que cada indivíduo 
tenha seu projeto terapêutico 
singular”, disse o coordenador 
de Saúde do Programa Reden-
ção, Arthur Guerra. 

Quanto a internação compul-
sória, Guerra afi rmou que, ainda 
que necessária em alguns casos, 
o programa pretende trabalhar 
com o modelo de internações 
voluntárias, que é quando o 
usuário de drogas aceita ser in-
ternado e tratado. “A internação 

compulsória não pode ser vista 
como o único modelo milagroso 
de resolver todo o problema 
de saúde e social também. Em 
alguns casos ela é indicada. Nós 
trabalhamos no município com 
a internação voluntária, nós 
tivemos em dois anos 10 mil 
internações voluntárias”.

Segundo o coordenador do 
programa Redenção, a taxa de 
internações involuntárias hoje 
no programa em São Paulo é 
em torno de 12%. “Nos seis 
anos do projeto Recomeço [do 
governo do estado], tivemos 
0,03% de internações compul-
sórias [quando o juiz determina] 
e involuntárias entre 12% e 

A meta da Prefeitura de acabar com 80% da Cracolândia, até o fi m do ano que vem,

está mantida.

15%. O Programa Redenção 
[municipal] deve manter esses 
índices”. A meta da Prefeitura 
de São Paulo de acabar com 80% 

da Cracolândia, até o fi m do ano 
que vem está mantida. “É uma 
meta que estamos perseguindo 
de forma bastante objetiva”. 

Já o prefeito Bruno Covas 
disse que o esforço da equipe 
tem sido fundamental para o 
sucesso do programa (ABr).

Doação de sangue
Começou a campanha ‘Junho 

Vermelho’, alçada a categoria de 
lei em vários estados e cidades, e 
que busca chamar a atenção para 
a importância da doação regular 
de sangue. A Organização Mundial 
da Saúde recomenda que cada 
país tenha, entre 3% e 5% de sua 
população doadora de sangue fre-
quente. No Brasil, o índice fi ca em 
1,8%, enquanto em alguns países 
da Europa, cerca de 7%.

O presidente Jair Bolsonaro 
confi rmou que enviará, nos 
próximos dias, um projeto de 
lei ao Congresso para aumentar 
a validade da carteira nacional 
de habilitação (CNH), e dobrar 
o limite de pontos para a sus-
pensão do documento. Na rede 
social Twitter, ele escreveu que 
apresentará a proposta ainda 
esta semana.

“Nessa semana apresentarei 
projeto de lei para: 1 - Passar 
de 5 para 10 anos a validade 
da Carteira de Habilitação; 2 - 
Passar de 20 para 40 pontos o 
limite para perder a CNH”. A 
postagem veio acompanhada 
de um vídeo em que Bolsonaro 
elogiou o uso do Exército na re-
cuperação da BR-163. Ele disse 

que a utilização dos militares na 
rodovia é mais barata e fornece 
“mais confi ança no trabalho”. 

Segundo o presidente, o 
envolvimento dos militares 
reduziu a pressão pela ocu-
pação de cargos em comissão 
no Dnit. No mesmo vídeo, o 
presidente disse estar engajado 
em interromper a instalação de 
radares eletrônicos nas rodo-
vias federais. 

Ele declarou que o Ministério 
da Infraestrutura tinha 8 mil 
processos para a instalação 
de radares que consumiriam 
R$ 1 bilhão em quatro anos. 
Bolsonaro declarou que a 
interrupção na instalação dos 
radares representará um golpe 
na indústria de multas (ABr).

Presidente anunciou que aumentará validade de carteira.

Marcello Casal Jr/ABrDepois de dois meses de que-
da, o superávit da balança co-
mercial voltou a subir em maio. 
O país exportou US$ 6,422 
bilhões a mais do que importou, 
alta de 5,8% em relação ao re-
sultado positivo de US$ 6,073 
bilhões de maio de 2018. Este 
foi o terceiro melhor resultado 
da série histórica para o mês. 
A balança comercial acumula 
superávit de US$ 22,806 bilhões 
nos cinco primeiros meses de 
2019, valor 5,9% inferior ao do 
mesmo período do ano passado.

As vendas de manufaturados 
cresceram 29,5% na mesma 
comparação, com destaque 
para gasolina (R$ 0 para R$ 123 
milhões), óleos combustíveis 
(197,3%), laminados planos 
de ferro e de aço (168%) e 
partes de motores e turbinas 
para aviação (151,8%). As 

Resultado é o terceiro melhor da série histórica para o mês.

A produção de petróleo e de 
gás no país cresceram, em abril, 
pela segunda vez consecutiva, 
em comparação com março e 
com o mesmo mês de 2018. Os 
dados foram publicados pela 
ANP. Somadas, totalizaram 
3,314 de milhões de barris 
de óleo equivalente por dia 
(boe/d). Em abril, a produção 
de petróleo foi de 2,604 mi-
lhões de barris por dia (bbl/d), 
com um aumento de 1,7% em 
relação a março e de 0,3% se 
comparada com o mesmo mês 
do ano anterior. 

A produção de gás natural 
chegou 113 milhões de metros 
cúbicos por dia (m³/d), um in-
cremento de 1,3% em relação 
ao mês anterior e de 3,8% se 
comparada ao mesmo mês no 
ano passado. A produção do 
pré-sal cresceu, em abril, 2,3% 

em relação ao mês anterior 
e 10,9% na comparação com 
o mesmo mês de 2018. É a 
segunda vez consecutiva que 
a produção do pré-sal cresce 
mais de 10% em relação ao 
mesmo período de 2018. Em 
março, o aumento foi de 11%.

O campo de Lula, na Bacia 
de Santos, foi o que mais pro-
duziu petróleo e gás, com uma 
média de 873 mil de barris de 
petróleo por dia (bbl/d) e de 
37,2 milhões de metros cúbicos 
de gás natural por dia (m³/dia).

Os campos marítimos pro-
duziram 96,0% do petróleo e 
83,1% do gás natural. Os cam-
pos operados pela Petrobras 
produziram 94,6% do petróleo 
e do gás natural. A produção 
nacional ocorreu em 7.186 
poços, sendo 671 marítimos e 
6.515 terrestres (ABr).

Plataforma P-67 no Campo de Lula no pré-sal da Bacia de Santos.

Rovena Rosa/ABr
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Financiamentos de 
fundos constitucionais 
aumentam 

Os fi nanciamentos dos Fun-
dos Constitucionais do Norte 
(FNO), do Nordeste (FNE) 
e do Centro-Oeste (FCO), 
totalizaram um pouco mais de
R$ 10,5 bilhões de janeiro a 
abril, revelou ontem (3) o Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional. O valor representa 
crescimento de 15,92% em 
relação ao liberado no mesmo 
período de 2018.

A maior parte dos recursos foi 
contratada no Nordeste, onde 
o FNE liberou R$ 7,1 bilhões 
no primeiro quadrimestre. No 
Norte, os fi nanciamentos soma-
ram R$ 1,2 bilhão no período, 
alta de 63,3% em relação aos 
mesmos meses do ano passado. 
No Centro-Oeste, no entanto, 
o FCO desembolsou R$ 2,2 
bilhões nos quatro primeiros 
meses de 2019, variação ne-
gativa de 12,2% em relação 
aos R$ 2,5 bilhões no mesmo 
período de 2018.

Formado por 3% da arreca-
dação de IR e de IPI - 1 ponto 
percentual para cada fundo -, 
os fundos constitucionais foram 
criados para reduzir as desigual-
dades regionais. Os recursos 
financiam empreendimentos 
que gerem empregos, com prio-
ridade para projetos de pequeno 
e médio porte, com alguns gran-
des investidores atendidos. Os 
recursos são administrados pelo 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional (ABr).

Governo cria grupo 
para incentivar 
mercado de capitais

O governo federal lançou 
ontem (3), na capital paulista, 
a Iniciativa Mercado de Capitais 
(IMK), com objetivo de avaliar 
e propor medidas para desen-
volver o mercado de capitais, 
de seguros e de previdência 
privada. O grupo de trabalho 
é formado pelo Ministério da 
Economia, Banco Central, 
CVM e Susep. O presidente 
do BC, Roberto Campos Neto, 
destacou que a iniciativa estará 
aliada ao crescimento econômi-
co, baseada no livre mercado. 

O secretário da Fazenda do 
Ministério da Economia, Wal-
dery Rodrigues, avaliou que 
o mercado de capitais “deixa 
muito a desejar” no Brasil. “Está 
bem aquém da nossa economia. 
Temos baixíssimo nível de 
poupança, a intermediação fi -
nanceira precisa ser melhorada 
e a má alocação é muito forte”, 
apontou. Foram defi nidas seis 
medidas de curto prazo, que 
devem ser anunciadas em até 
quatro meses. 

Uma é o “aperfeiçoamento 
legal de produtos de crédito 
com garantias em imóveis”. 
“Aqui, há temas como a hipo-
teca reversa e empréstimos que 
usam imóveis como garantia, 
com objetivo de baratear para o 
consumidor fi nal e para as em-
presas”, explicou João Pinho de 
Mello, diretor de Organização 
do Sistema Financeiro e Reso-
lução do BC.

Outra medida é a divulga-
ção, ainda esta semana, de 
um comunicado conjunto dos 
integrantes do IMK sobre a 
simplifi cação de autorização 
para que modelos de negócio 
que não se encaixem em “caixas 
regulatórias” existentes pos-
sam apresentar suas propostas 
e somente depois seja defi nida 
a regulação pertinente. É o caso 
de processos que envolvem 
novas tecnologias (ABr).

O Ministério da Saúde infor-
mou ontem (3) que 4,2 milhões 
de crianças e gestantes ainda 
não se vacinaram contra a 
gripe. A cobertura vacinal 
está em 76% nos dois grupos 
e ainda não atingiu a meta 90% 
de vacinação contra o vírus 
Influenza. São 3,7 milhões 
de crianças e 514,5 mil de 
gestantes que deixaram de se 
proteger contra a gripe. Desde 
ontem (3), toda a população 
pode se vacinar contra a gripe 
nos postos do SUS.

Além de crianças e gestantes, 
também estão abaixo da meta 
de vacinação os trabalhadores 
da área de saúde, com 80,4%, 
as pessoas com comorbidade 
(75,6%), a população privada 
de liberdade (61,7%) e os 

Falta imunizar 4,2 milhões de pessoas nos dois grupos.

Tomaz Silva/ABr

Balança comercial tem superávit de
US$ 6,422 bilhões em maio

cobre (-32,3%), soja em grão 
(-30,3%) e farelo de soja (21%). 
As importações somaram
US$ 14,972 bilhões, com alta de 
7,8% em relação a maio do ano 
passado pelo critério da média 
diária. As compras de com-
bustíveis e de lubrifi cantes au-
mentaram 27,5%, infl uenciadas 
pela valorização do petróleo no 
mercado internacional durante 
boa parte do mês.

Depois de o saldo da balança 
comercial ter encerrado 2018 
em US$ 58,959 bilhões, o se-
gundo maior resultado positivo 
da história, o mercado estima 
um superávit menor em 2019, 
motivado principalmente pela 
recuperação da economia, que 
reativa o consumo e as impor-
tações. Os analistas de mercado 
preveem superávit de US$ 50,5 
bilhões para este ano (ABr).

exportações de semimanu-
faturados subiram 15,4% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado, com destaque para 
ferro fundido (92,3%), semi-
manufaturados de ferro ou de 

aço (73%) e óleo de soja bruto 
(68,6%). 

Apesar do início da safra, as 
vendas de produtos básicos ca-
íram 3,9%, puxadas pelo recuo 
nas exportações de minério de 

Bolsonaro pretende 
dobrar pontos para 
suspensão de CNH

Produção de petróleo 
aumentou 1,7% em abril

Vacinação contra gripe 
atingiu 76% entre 

crianças e gestantes

profi ssionais das forças de se-
gurança e salvamento (38,9%). 
Todos os grupos prioritários 
ainda podem se vacinar contra a 
gripe até acabarem os estoques 
da vacina.

De acordo com o ministério, 
entre os grupos que atingiram 
a meta de 90% estão os fun-
cionários do sistema prisional; 
as puérperas, que são as mu-
lheres com até 45 dias após o 
parto; professores; indígenas; 
e idosos. “A escolha do públi-
co prioritário no Brasil segue 
recomendação da OMS, por 
serem grupos mais suscetíveis 
ao agravamento de doenças 
respiratórias. A vacina é a 
forma mais efi caz de evitar a 
doença”, informou o ministério 
(ABr).


